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ATT SLÄKTFORSKA OM 1900-TALET
Att släktforska om anor från 1800-talet är lätt, då det finns ett rikt källmaterial av digitaliserade
kyrkböcker och andra källor lättillgängliga på internet via olika aktörer. Men att släktforska på 1900talet kräver lite mer tålamod och idérikedom. Hur gör man om man bara har ett namn på en person
som dog 1998 och vill släktforska om denna? Eller när man kommer fram till sista församlingsboken
innan sekretessens mur tornar upp sig? Denna lilla miniguide innehåller några tips på
tillvägagångssätt. Observera att personerna i fallet Astrid Karlsson och deras uppgifter är fiktiva –
jag vill inte ta med nu levande personer i denna miniguide.

ASTRID KARLSSON – EN MINIGUIDE
Vi ska nu följa Astrid, den lilla gulliga damen som alltid var så glad,
och som bodde på Blomstervägen 12 i Kalmar. Det är allt vi vet,
försynt som hon var vet vi inte ens hennes födelsedag, men vi vet att
hon dog vintern 2008.
Första steget är att ta reda på födelse och dödsdatum. Vi använder
då Sveriges Dödbok 1901-2013. Eftersom vi inte har några datum
söker vi på Astrid Karlsson och Karlsson. Vi får då upp flera träffar,
men ser att en av dem turligt nog bodde på Blomstervägen 12. Vi har
hittat Astrid, och nu har vi fått fram hennes födelsedatum,
födelseort, dödsdatum samt hela hennes personnummer. Vi ser även
att hon blev änka 18 juli 2002. Astrid har alltså varit gift.

Astrid Linnea Karlsson
f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

Okänd make

Nästa steg blir att söka i Begravda i Sverige 2 och se om vi kan hitta hennes make. Vi söker på
Astrid Karlsson och anger hennes dödsdatum. Mycket riktigt, vi hittar snabbt Astrid, och får här
hennes begravningsdatum på köpet. Vi klickar på knappen ”Samma grav” och där dyker Holger
Karlsson upp med födelse- och dödsdatum, dock inte Holgers födelseort, den får vi gå tillbaka och
söka i Sveriges dödbok. Med största sannolikhet är Astrids efternamn inte hennes flicknamn utan
hon tog Karlsson när hon gifte sig med Holger.

Astrid Linnea Karlsson

Holger Gunnar Karlsson

f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

f.1916-03-28 Kalmar
d. 2002-07-19 Kalmar

Steg 3 – bouppteckningen. Vi ska nu se om Astrid och Holger hade några barn. Då Holger dog först
är hans bouppteckning mest intressant av de båda. Ifall något barn till makarna dog mellan åren
2002 och 2008 som själv inte hade barn, så finns denna person inte med i Astrids bouppteckning,
utan bara i Holgers.

Då Holger dog efter sommaren 2001 ringer vi till Skatteverket och ber att få en kopia av hans
bouppteckning. Tack vare att vi har Holgers fulla personnummer är det lätt för personen på
Skatteverket att hitta rätt dokument, som skickas till oss via epost. Här ser vi nu att makarna hade
två barn, Anna-Karin och Sven, och vi har tur, båda barnen är angivna med fulla personnummer.

Astrid Linnea Karlsson

Holger Gunnar Karlsson

f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

f.1916-03-28 Kalmar
d. 2002-07-19 Kalmar

Anna-Karin Karlsson

Sven Holger Karlsson

f.1949-08-04 Kalmar

f.1951-01-29 Kalmar

Med hjälp av www.birthday.se hittar vi Sven som nu bor i Kalmar. Men vi hittar inte ett spår efter
Anna-Karin, varken på Birthday eller i Sveriges Dödbok. Vad har hänt med henne? Efter ett samtal
till Skatteverket får vi veta att Anna-Karin utvandrade till Italien 20 februari 2006.

När gifte sig Astrid och Holger? Vi öppnar nu Sveriges Befolkning 1990 och söker upp Astrid. Här
ser vi att de gifte sig 28 augusti 1948. Vi ser också att de redan 1990 bodde på Blomstervägen 12 i
Kalmar. Går vi in på Sveriges Befolkning 1970 respektive 1980 ser vi dock att makarna då bodde på
Karl-Gustavs Gränd 23B i Kalmar.

Astrid Linnea Karlsson
f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

1948 28/8

Holger Gunnar Karlsson
f.1916-03-28 Kalmar
d. 2002-07-19 Kalmar

Anna-Karin Karlsson

Sven Holger Karlsson

f.1949-08-04 Kalmar

f.1951-01-29 Kalmar

Med några enkla sökningar och telefonsamtal har vi kommit en bra bit på vägen. Nästa steg blir att
beställa Astrids personakt från Landsarkivet. Det är ett detaljerat dokument som täcker åren från
1947 fram till 1991. Då Astrid bodde i Kalmar 1991, så är det Landsarkivet i Vadstena som kan förse
oss med en kopia, och det beställningsformuläret når vi via www.riksarkivet.se.
Under tiden vi väntar på att få hem personakten kan vi ägna oss åt att följa Astrid under hennes
tidigaste levnadsår. Då vi vet att hon föddes i Vimmerby 12 juni 1914 är det lätt att via Arkiv Digital
få fram uppgifter om hennes föräldrar. Vi får dessutom reda på att Astrids flicknamn var
Gustavsson. Vi kan följa Astrid fram till 1932 i församlingsboken och ser bland annat att hon har
varit tjänsteflicka hos fabrikör Alvar Eriksson.

Karl Leander Gustavsson

Carolina Gustavsson

f.1886-12-17 Rumskulla
d. 1963-04-12 Vimmerby

f.1889-12-01 Rumskulla
d. 1956-05-03 Vimmerby

Astrid Linnea Karlsson

1948 28/8

Holger Gunnar Karlsson

f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

f.1916-03-28 Kalmar
d. 2002-07-19 Kalmar

Anna-Karin Karlsson

Sven Holger Karlsson

f.1949-08-04 Kalmar

f.1951-01-29 Kalmar

Birgitta Karlsson
f.1952-11-07 Kalmar
d. 1954-04-10 Kalmar

När vi får hem Astrids personakt ser vi att hon och Holger inte har flyttat speciellt mycket under sitt
äktenskap, och dessutom ser vi att de fått ytterligare en dotter, Birgitta. Hon fanns inte med i
bouppteckningen, svaret finns i Sveriges Dödbok, hon dog redan 10 april 1954.
Vi har nu en sista pusselbit kvar, åren mellan 1932 och 1947. Vi vet att Astrid och Holger gifte sig
1948, men bodde Astrid i Vimmerby hela tiden fram tills hon gifte sig med Holger? Här är det nu
dags att kontakta Landsarkivet i Vadstena, och be att få uppgifter ur församlingsböckerna för de
saknade åren.
När vi får svar från Landsarkivet ser vi att Astrid flyttade till Frödinge 1934, för samma år hade hon
gift sig med Karl Johan Larsson. Det äktenskapet blev dock barnlöst, och Karl Johan dog redan 1945.
Då flyttade Astrid in till Vimmerby och bodde där tills hon gifte sig med Holger och flyttade ner till
honom i Kalmar.

Karl Johan Larsson
f.1910-04-25 Frödinge
d. 1945-09-22 Frödinge

Karl Leander Gustavsson

Carolina Gustavsson

f.1886-12-17 Rumskulla
d. 1963-04-12 Vimmerby

f.1889-12-01 Rumskulla
d. 1956-05-03 Vimmerby

1934-06-05

Astrid Linnea Karlsson

1948 28/8

Holger Gunnar Karlsson

f.1914-06-12 Vimmerby
d. 2008-12-09 Kalmar

f.1916-03-28 Kalmar
d. 2002-07-19 Kalmar

Anna-Karin Karlsson

Sven Holger Karlsson

f.1949-08-04 Kalmar

f.1951-01-29 Kalmar

Birgitta Karlsson
f.1952-11-07 Kalmar
d. 1954-04-10 Kalmar

Utifrån att endast ha vetat namn, bostadsadress och vilket år Astrid dog, har vi nu fått fram hela
hennes släktträd från 1900-talet. Exemplet Astrid är till för att beröra de källor som man kan
använda sig av för att släktforska på 1900-talet. De källorna och flera andra kommer jag nu att
beskriva mer ingående i de kommande avsnitten i detta dokument.

PERSONUPPGIFTER FRÅN SKATTEVERKET
Skatteverket är de som idag ansvarar för folkbokföringen och har uppgifter om idag alla levande
personer som är folkbokförda i Sverige. Att vara folkbokförd innebär att du har ett svenskt
personnummer och att du är registrerad som bosatt på en fastighet eller adress i Sverige. Kommer man
från utlandet så kan man också bli folkbokförd om man planerar att bo här mer än ett år. För
invandring gäller att man först har fått uppehållstillstånd innan man kan bli folkbokförd.
Folkbokföringen tog Skatteverket över från Svenska kyrkan den 1 juli 1991. Innan det hade kyrkan varit
ålagda att föra bok över sina socken- och stadsbor allt sedan Karl XI:s kyrkolag från 1686, en lag som vi
släktforskare borde fira varje år, utan den skulle vår hobby vara ack så mycket svårare att utföra.
När min generation växte upp ansågs fortfarande personnumret vara hemligt, även om det alltid har
varit en offentlig uppgift. I fel händer kan ett personnummer användas till identitetsstöld med
påföljande problem för den drabbade. Det är tur att vi släktforskare alltid har rent mjöl i påsen.
Du får med andra ord ta del av andras personnummer tillsammans med deras personuppgifter så
länge det är för privat bruk, exempelvis för släktforskning. Regeln att inte publicera information om nu
levande personer på internet gäller definitivt andras personnummer – för den som är intresserad kan
man läsa mer i Personuppgiftslagen, den så kallade PuL.

PERSONBILDEN
I fallet Astrid Karlsson kunde vi använda oss av Sveriges dödbok i kombination med kyrkböckerna
för att hitta hennes föräldrar. Men om personen fortfarande lever? Eller dog för bara några månader
sedan? Då vänder vi oss till Skatteverket och begär ut den så kallade personbilden. På personbilden
står följande information:







Personens fullständiga namn samt personnummer och födelseort
Bostadsadress, var personen är folkbokförd
Medborgarskap samt civilstånd
Föräldrarnas namn och hela personnummer
Barnens namn och hela personnummer
Om man utvandrat, till vilket land och angiven adress (adress kan vara inaktuell)

Utifrån det kan man sedan ta sig vidare bakåt på den personen lite beroende på när föräldrarna är
födda, eller så får man beställa föräldrarnas personbilder också. Du får inte ut en personbild eller
personnummer om personen i fråga lever med skyddad identitet. För att få ut en personbild så
ringer du till Skatteverket på följande nummer:

Personbilden är inget fysiskt dokument, utan ett utdrag ur Skatteverkets databaser. Var noga med
att tala om vad det är du vill ha för information - bäst är att säga att man släktforskar, inte för att
man måste säga det, utan för då förstår de bättre vad du vill ha. Det kan finnas tillfällen då
uppgifter i personbilden är sekretessbelagda, till exempelvis om det står om adoption eller
könsbyte.
Skatteverket har även den regeln att de, till skillnad från bouppteckningar inte mailar personbilden,
utan skickar den med vanlig post (ni vet i pappersform med frimärke) eller med fax (för er som inte
levde på 1980-talet så är fax föregångaren till epost.)

BOUPPTECKNINGAR FRÅN OCH MED 1 JULI 2001
Bouppteckningar upprättade från och med den 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket och är en allmän
handling. Det behöver alltså inte vara en familjemedlem som du begär ut en kopia av
bouppteckningen för. Enklast är att ringa till rätt skattekontor (se nedan) och då ha personnummer
och dödsdatum på den person som du söker. Personnummer får du enklast från Sveriges dödbok
1901-2013. Du ska vända dig till det skattekontor som ansvarar för det län där den person du söker
sist var folkbokförd:

Ansvarar för följande län: Kronobergs, Kalmar,
Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län
(med undantag av Åmåls, Dals-Eds och Bengtfors
kommuner).
Ansvarar för följande län: Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings samt Gotlands län.
Ansvarar för följande län: Uppsala, Värmlands,
Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs,
Västernorrlands,
Jämtlands,
Västerbottens,
Norrbottens län samt Bengtsfors, Dals-Ed och
Åmåls kommuner i Västra Götalands län.

ÄKTENSKAPSREGISTRET
Bland Skatteverkets olika dataregister finns även det så kallade äktenskapsregistret. I det finns det
information från 1921 och fram till idag om äktenskap både för äkta makar och registrerade
partners. Här kan du finna uppgifter så som datum för vigsel och eventuell skilsmässa, bodelningar,
äktenskapsförord, gåvor mellan makar, ogiltiga vigslar med mera. Varje år förs det in omkring
40 000 uppgifter i registret, och 21 000 av dem är skilsmässor. Det är dock inte alla ingångna
äktenskap som registreras i äktenskapsregistret, så får du inte någon träff där så kan det ändå ha
skett en vigsel.
Detta register fördes tidigare av Statistiska centralbyrån och inleddes då det antogs en ny
giftermålsbalk 1921. Den 1 oktober 2011 togs registret över av Skatteverket och det är allmän
handling. För att begära ut uppgifter från registret ringer du:

För att det ska vara enkelt att hitta rätt person vill Skatteverket att du anger namn, personnummer
och efternamn som ogift (om du söker en kvinna) om personen är född 1955 eller tidigare. För
personer efter 1955 behövs bara fullständigt personnummer anges.

ADRESSHISTORIK
Hos Skatteverket finns också ett register med adresshistorik som innehåller de adresser en person
har bott på sedan 1991. Det kan även förekomma noteringar om en person har bott på en viss adress
sedan exempelvis 1975 och då är den uppgiften inskriven vid övertagandet av
pastorsexpeditionernas register.

PERSONUPPGIFTER FRÅN RIKSARKIVET
På våra lands- och stadsarkiv som går under Riksarkivet finns en otrolig rikedom av källor bestående
av olika dokument, en del så gamla så att de härstammar från medeltiden. Men för de som söker
personer från 1900-talet så är personakten och bouppteckningen de två primära källorna för
information.

PERSONAKTEN 1947-1991
1947 infördes födelsenumret i Sverige. Det bestod då av födelsedatum och ett tresiffrigt nummer
från vilket man kunde identifiera var i Sverige man var bosatt (den fjärde i personnumret –
kontrollsiffran - infördes först 1967).
1947 infördes även den så kallade personakten, ett dokument som följde med personen när den
flyttade runt i Sverige, och det var Svenska kyrkan som administrerade detta dokument.
Personakten är ett väldigt viktigt dokument för oss släktforskare då det ger oss en genväg till
information som annars är tidskrävande att sammanställa. I personakten skrevs följande uppgifter
in:









Personens fullständiga namn samt personnummer och födelseort
Yrke
Föräldrar med namn, födelseort samt födelsenummer
Äktenskap, när man vigdes/skiljdes, makes/makas namn, personnummer och födelseort
Barnens namn, födelsenummer och födelseort samt den andre förälderns namn och
personnummer
Flyttningar från/till församling med datum och sidohänvisning i församlingsboken
Dödsdatum/ort, dödsorsak
Om personen utvandrade och i så fall vart

Man ska dock tänka på att personakten kan vara ofullständig och att fel kan förekomma. Var man
över 15 år noterades inte föräldrarna, detta började man inte göra förrän 1967. Likaså noterades
inte barn som var över 15 år på föräldrarnas personakt. Men dokumentet är ändå en värdefull
källa till information och kan beställas från respektive landsarkiv (som handhar dokument för den
ort där personen dog om döden inträffade före 1991, alternativt där personen bodde 1991).

BOUPPTECKNINGAR UPPRÄTTADE FÖRE 1 JULI 2001
Bouppteckningar upprättade före 1 juli 2001 förvaras hos respektive landsarkiv. Enklast är att gå
in på:

…och använda det beställningsformuläret. Leveranstid kan variera, men brukar som regel vara 2-3
veckor. Även här är det en fördel om du känner till den avlidna personens personnummer och
anger detta.
Det mest intressanta för en släktforskare i en bouppteckning är förstås vilka barn som personen
hade. I de senare bouppteckningarna står som regel hela personnumret på respektive barn angivet,

men beställer du äldre bouppteckningar från 1950- och 60-talen står som regel inga personnummer
på barnen, utan bara den adress som de bodde på vid upprättandet av bouppteckningen. Det
skulle kunna innebära att det blir svårare att hitta rätt Lars Svensson som bodde 1956 i Kalmar,
men då är knepet att beställa personbilden för den avlidna från landsarkivet, och därigenom
åtminstone få födelsedatum på barnen.
Vad mer innehåller en bouppteckning? Det är lite olika, men den mest grundläggande
informationen är civilstånd, make/maka, barn, vilket yrke/titel som personen hade, tillgångar,
skulder och avgående poster (begravningskostnader etc.) samt vilka som var närvarande vid
förrättningen. Sen kan det förekomma kompletterande dokument så som testamente,
äktenskapsförord och gåvobrev.

BOUPPTECKNINGAR FRÅN 1900-TALETS BÖRJAN
Arkiv Digital har just nu stort fokus på att digitalisera (fotografera av) bouppteckningar även från
1900-talets början, så gå gärna in på www.arkivdigital.se för att se om just den tidsperiod och ort
du är intresserad av finns digitaliserad. Även SVAR håller på att digitalisera bouppteckningar så
även här är det idé att se efter om den bouppteckning du söker finns.

KRIGSARKIVET
Fram till 1995 var Krigsarkivet arkiv för de myndigheter som låg under försvarsdepartementet, men
idag är Krigsarkivet, förkortat KRA, en del av Riksarkivet. Även detta arkiv är omfattande med 72 000
hyllmeter med dokument, böcker och kartor från 1600-talet fram till idag. Men det som är mest
intressant för den som forskar om anor från 1900-talet är de så kallade stamkorten.

STAMKORT – INFORMATION OM VÄRNPLIKTIGA
1901 infördes den allmänna värnplikten i Sverige och ersatte indelningsverket. De första åren, 19021918 användes inskrivningslängder, men för varje person som gjorde värnplikt mellan 1919 och 1969
fylldes det i ett så kallat stamkort. I Krigsarkivet finns det 2,5 miljoner stamkort. På stamkortet kan
man se när värnplikten började, vilken tjänstgöring personen gjort, grundutbildning, repövningar
och anstånd. Tyvärr har viss utrensning skett av stamkorten, så det kan förekomma att det saknas
kort för din släkting.
För att få ta del av en släktings stamkort måste man ange personens födelsedatum och bostadsort
när han frikallades. För den senare perioden fram till 1969 är det också bra att kunna ange
personnummer för att det ska gå lättare att hitta rätt stamkort. 1969 ersattes stamkorten med
datasystem.
För att skicka din förfrågan till Krigsarkivet använder du med fördel detta formulär:

Du kan även ringa 010-476 75 90 eller maila till registrator.kra@riksarkivet.se om du inte har
möjlighet att besöka arkivet på plats i Stockholm.

KOMMUNARKIVET
Även på våra kommuner finns det arkiv med många hyllmeter av samlade dokument och källor. Det
som brukar vara mest förekommande för en släktforskare att hämta här är uppgifter om skolgång och
betyg ur de så kallade betygskatalogerna.

BETYGSKATALOGER FRÅN KOMMUNENS SKOLOR
Skolbetyg är ett av de dokument som faktiskt ännu inte tagit sig till landsarkiven, så har man tur
kan man hitta skolbetyg för sina släktingar ända tillbaka till 1880-talet fram till idag i kommunens
arkiv. Skolbetygen är samlade i så kallade betygskataloger och är allmän handling. Har man långt
till den kommun som förvarar din släktings betyg kan du ta kontakt med kommunens arkivarie och
få hjälp den vägen.
Det man kan utläsa från betygskatalogerna är förutom betygen och vilka ämnen som man hade i
respektive termin och klass även när terminen började och slutade, närvaro för eleven, både giltig
och ogiltig frånvaro samt namnet på själva skolan.

ADOPTIONSHANDLINGAR I SOCIALNÄMNDEN
Från och med 1918 blev det möjligt att adoptera i Sverige. Dock var ärendet tvunget att godkännas i
domstol från fall till fall, och tillståndet kunde alltså ges av en häradsrätt, rådhusrätt eller tingsrätt.
Dessutom skulle kommunens socialnämnd godkänna adoptionen. I kommunarkivet kan man därför
hitta dokument gällande adoptioner.

LANDSTINGSARKIVET
Landstingsarkivet är en källa av information som man först kanske inte tänker på när man
släktforskar, men även här finns godbitar att ta del av. Det var kommunalförordningarna 1862 som
låg till grund för tillkomsten av Sveriges landsting, och det äldsta källmaterialet (om det finns
bevarat) är alltså från mitten av 1860-talet. Jag misstänker också att det skiljer sig mellan de olika
landstingsarkiven vad för typ av handlingar som finns arkiverat, men de två viktigaste är
patientjournalen och förlossningsjournalen.
Vidare kan det finnas dokument om barn som kommit till barnhem under 1900-talet. Vid ankomst
gjordes då en hälsoundersökning och därutöver antecknades uppgift om barnets föräldrar, syskon
och eventuellt andra till barnet närstående personer. Självklart dokumenterades även barnets
vistelse på barnhemmet, samt in- och utskrivningsdatum.
När du begär ut uppgifter, framför allt om patientjournalen så var tydlig med vad det är du vill ha
tillsänt dig då det kan finnas många sidor om en och samma person, till och med feberdiagram som
kanske inte är så intressant att ta del av, och ju fler kopior, desto dyrare blir det. Självklart kan du,
om du har tid och möjlighet själv besöka arkivet.

PATIENTJOURNALER
Äldre patientjournaler och journaler från nerlagda sjukhus/lasarett förvaras i landstingsarkivet och
nyare journaler hos respektive sjukhus. Tänk på att patientjournaler är svårare att få ut, då de är
sekretessbelagt arkivmaterial, följande regler gäller:





Du har rätt att få ta del av din egen journal.
Du kan få ut journal för avliden person om det är mer än 70 år sedan personen dog.
Du kan få ut journal om du har medgivande från den det berör.
Dog personen för mindre än 70 år sedan och har barn, måste du få medgivande från ett av
barnen för att få ut journalen.

Slutligen kan du få vara beredd på att styrka ditt släktskap med intyg från folkbokföringen. Man ska
också tänka på att informationen kan vara ganska detaljerad, och det kan vara rätt sorglig läsning
när man tar del av sina släktingars journaler.

FÖRLOSSNINGSJOURNALER
Ända in på 1900-talet var det allra vanligaste att föda sitt barn hemma, men under mellankrigstiden
blev det allt vanligare att man födde sitt barn på lasarettet. I 1928 års sjukvårdslag fastställdes att
landstingen skulle se till att det fanns anstaltsvård vid barnafödande, men på det följde det flera år
av diskussioner under vilken tid kommunerna fortfarande stod för förlossningsvården. Först 1937
tillkom lagen om anställande av distriktsbarnmorskor, och då överfördes ansvaret officiellt till
landstingen gällande förlossningsvård.
Förlossningsjournalerna (och barnmorskeböckerna) kan vara intressant läsning; här kan du få veta
vilken tid på dygnet din farfar föddes, hur förlossningen gick och information om modern.
Självklart är detta material av varierande omfång, ibland är anteckningarna mer sparsamma.
Förlossningsjournalen/barnmorskeboken brukar också vara ett av de sista halmstråna för att hitta en
okänd fader – men ha inga förhoppningar då det är mycket sällan barnmorskan antecknade just
denna uppgift.

INDEXERADE REGISTER
Med indexerat register menas en sökbar databas. I den kan man söka på ett eller flera sökord så som
namn, födelsedatum eller ort och få upp ett antal poster (personer) som matchar sökningen. Dessa
register är värdefulla att använda då man snabbt kan hitta information som gömmer sig i
originalböckerna. Det man får ha i åtanke är att många av de indexerade registren är avskrifter av
originaltext, det vill säga en människa som skrivit av texten, vilket gör att det kan förekomma
felaktigheter i registret. Ett undantag är registren Sveriges befolkning 1970, 1980 samt 1990 då de
kommer från Skatteverkets dataregister.

SVERIGES DÖDBOK 1901-2013
Sveriges dödbok är enligt mig det mest användbara och
värdefulla rikstäckande registret för släktforskning på 1900-talet.
Den senaste versionen är version 6 som gavs ut i augusti 2014
och omfattar 9 290 000 poster med personer som dött i Sverige
under åren 1901-2013. Det har tagits beslut om en 7:e utgåva, som
då kommer att omfatta tiden från 1860 och framåt, och den
beräknas ges ut omkring 2017-2018.
DVD-skivan kan man köpa hos Riksarkivet för 500 kronor eller
på Rötters bokhandel (http://rotterbokhandeln.se/) för 600
kronor. Sveriges dödbok finns även tillgänglig på USB.

Här kommer ett tips när du söker i Sveriges dödbok efter make/maka. Här har vi Anna Lovisa
Liljedahl som blev änka 4 februari 1947. Söker vi då på Felestad och dödsdatum 19470204 hittar vi
enkelt hennes make Olof Liljedahl.

BEGRAVDA I SVERIGE 2
Begravda i Sverige 2 är resultatet av ett samarbete mellan Sveriges
släktforskarförbund och de svenska kyrkogårdsförvaltningarna.
Det är ett rikstäckande register över drygt 6,4 miljoner begravda
personer på omkring 3000 kyrkogårdar.
Den stora fördelen med detta register är att man får veta vem mer
som är begravd i samma grav – ett bra sätt att få reda på
make/maka till den avlidna. Man kan även se hur länge graven är
upplåten, alltså om den finns kvar att besöka idag.
Drygt fem procent av Sveriges kyrkogårdsförvaltningar är ännu
inte digitaliserade, och många av de registrerade kyrkogårdarna är
inte fullständiga. Därför förekommer det ibland att man inte hittar
den person man söker.
DVD:n finns att köpa hos Riksarkivet (495 kronor) eller på Rötters bokhandel (595 kronor).
I Begravda i Sverige 2 kan man se vilka personer som är begravda i samma grav. Det är ett bra sätt
att hitta make/maka till den avlidna. Men tänk på att det inte är ovanligt att ett gift par begravdes i
var sin grav. Söker vi upp Olof Liljedahl ser vi att han är begravd i grav nr 35 på avdelning C, men
att han är ensam i graven (knappen ”Samma grav” visas inte). Söker vi upp Anna Lovisa får vi
svaret – hon begravdes i grav nummer 34, alltså graven bredvid Olofs.

Utöver Begravda i Sverige 2 finns det flera gravregister publicerade på internet:
För begravda i Stockholm:
Diverse kyrkogårdar/gravar

http://hittagraven.stockholm.se/
http://www.svenskagravar.se/
http://www.gravar.se/
http://www.finngraven.se/
http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php

SVERIGES BEFOLKNING 1970, 1980 SAMT 1990
Databasen Sveriges befolkning kom till genom ett samarbete mellan Sveriges Släktforskarförbund
och SVAR (Riksarkivet) med Carl Szabad som projektledare. Databaserna finns att köpa på
CD/DVD från Riksarkivet eller på Rötters bokhandel. Respektive befolknings-skiva innehåller
information om alla personer som var folkbokförda i Sverige vid respektive år. Databaserna är
användbara på flera olika sätt, exempelvis:




Att få reda på vilka som ingick i en persons familj vid respektive år.
Hitta människor som inte finns med i Skatteverkets register pga. att de dog innan 1991.
Att hitta en person som föddes i slutet av 1800-talet och som man tappar bort pga. 70-års
sekretessen. Har du tur kan du hitta denne i Sveriges befolkning 1970 och dessutom se
make/maka om äktenskap har ingåtts.

Ett annat roligt användningsområde för dessa
register: Du hade en klasskamrat som bodde på
samma gata som hette Peter Andersson, men du
kommer inte håg hans födelsedatum. Med dessa
register kan du hitta din väns födelsedatum och
sedan med andra register hitta honom igen om du är
född i början på 1960-talet eller senare.

SVERIGES BEFOLKNING 1970
Sveriges befolkning 1970 baseras på 1971 års mantalslängd, sammanställd så som det såg ut i
Sverige den 1 november 1970, och är faktiskt Skatteverkets äldsta bevarade datoriserade register.
Totalt omfattar registret 8 072 793 personer.

SVERIGES BEFOLKNING 1980
Sveriges befolkning 1980 baseras på 1981 års mantalslängd, sammanställd så som det såg ut i
Sverige den 1 november 1980. Detta register omfattar drygt 8,3 miljoner personer.

SVERIGES BEFOLKNING 1990
Sveriges befolkning 1990 baseras på 1991 års mantalslängd, sammanställd så som det såg ut i
Sverige den 1 november 1990. Detta register omfattar nästan 8,6 miljoner personer. Fördelen med
Sveriges befolkning 1990 mot de två tidigare är att här får man även veta när två äkta makar gifte
sig.

Sammanfattningsvis är dessa tre register ett bra komplement till Sveriges dödbok. Det är nog många
med mig som önskar att det fanns en Sveriges befolkning 2000 och 2010 också, men några sådana
kommer troligen inte att släppas då det inte upprättats några mantalslängder efter 1991.
Slutligen kan även nämnas att på SVAR finns 1930 års mantalslängd tillgänglig, och på Arkiv
Digital 1941 års mantalslängd. Det pågår ett projekt mellan universiteten i Lund, Umeå och
Göteborg, Stockholms statsarkiv och Svenska Migrationscentret i Karlstad att indexera 1930 års
mantalslängd vilket kommer att släppas som DVD 2018. Dessutom ska det snart släppas en för 1910.

REGIONALA INDEXERADE REGISTER
Runt om i Sverige pågår det och har pågått under många år olika projekt med att indexera framför
allt födelse- vigsel- samt dödböcker för den egna regionens socknar och städer. För oss i Småland
har vi haft privilegiet att använda de så kallade PLF-skivorna som skapats under projektledning av
Sam Blixt på Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn. I PFL-registren finns
information ända fram till 1970 för vissa församlingar.
Så hör dig för med släktforskarföreningarna i dina egna trakter, troligen har de motsvarande
projekt. Många föreningar väljer att ge ut sina indexerade register på CD/DVD för att få in pengar
till sin förening, och några (inklusive privatpersoner) väljer att lägga ut registren tillgängliga på
internet.
Ytterligare ett regionalt indexerat register som bör nämnas är Rotemansarkivet för Stockholm stad.
Det sträcker sig från 1878 fram till 1926 och innehåller drygt 4,3 miljoner poster. En välkommen
hjälp då släktforskning om anor i Stockholm skiljer sig markant mot övriga landets socknar och
städer. Rotemansarkivet hittar du på följande länk:
http://www2.ssa.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
Det man ska tänka på är att arbetet med att registrera alla uppgifter från originalböckerna utförs av
individer, och då kommer automatiskt den mänskliga faktorn in, så fel kan förekomma bland
uppgifterna. Så se aldrig dessa register som originalkällor, utan endast en snabb genväg till att själv
hitta uppgifterna i originalböckerna. Däremot ska man ha i åtanke att de som arbetar i dessa projekt
nästan uteslutande gör det ideellt, och ska därför ha en stor eloge för det arbete de utför.

PUBLICERADE SLÄKTTRÄD
ANCESTRY, MYHERITAGE OCH ANDRA ”KÄLLOR”
Sist i denna guide om forskning om 1900-talets släktingar, så bör jag nog ändå nämna
publicerade släktträd på internet. Hos Ancestry, MyHeritage och andra aktörer finns det
möjlighet att lägga upp sitt släktträd, och om man så vill kan man göra det publikt tillgängligt för
andra att ta del av.
Har du tur kan du söka i dessa släktträd och hitta ledtrådar till ditt eget sökande. MEN, jag vill
av all välvilja betona att dessa endast bör användas som ledtrådar, inte fakta. Hittar du något
intressant i dessa publika träd så kontrollera alltid mot originalkälla och verifiera själv att
uppgifterna är korrekta.
Idag är det väldigt enkelt att kopiera andras släktträd, och på vissa sajter får du till och med
dagliga förslag på personer som du kan ”ympa” in i ditt eget träd. I och med att det är så enkelt
att kopiera, och att en del nöjer sig med det utan att kontrollera uppgifterna först mot
originalkälla så förekommer det ofta fel i dessa publicerade släktträd då det blir felaktiga
matchningar.
Vid detta förfarande sprids även felen vid varje kopiering. Det ger problemet att till sist
förekommer felet på så många olika ställen att det antas vara korrekt.
Jag säger inte att det är fel i alla träd, men det är väldigt vanligt förekommande. Slutligen är det
ju så att även den mest erfarne släktforskaren kan göra fel och missa information etc. Så använd
dessa ”källor” med försiktighet och var kritisk till det du hittar.

