1900- och 2000-talsforskning
Det finns en hel del trix och tips. Här kommer korta "kom-i-håg" och länkar kopplade till föredraget som
Niklas Hertzman, ArkivDigital höll i ämnet. Hela föredraget spelades in och finns ArkivDigitals Youtube-kanal.
Svensk kyrkan/Skatteverket Skatteverket tog över
folkbokföringen 1/7 1991. Innan var det svenska kyrkan.
Personakter infördes 1947 och följer personen vid varje
flytt. Finns vid det arkiv som har församlingens
handlingar där personen bodde 30/6 1991.
Personnummer infördes 1947 och 4:e siffran kom 1967.
- blir + om man är mer än 100 år gammal.
Kyrkböcker Lag kom 1686 om att prästen skulle föra
kyrkböcker och det var kyrkan som hade ansvar till 1991.
Offentlighetsprincipen och sekretess I princip skall alla
ha rätt att ta del av allmän handling. Dock kan vissa
uppgifter yngre än 70 år klassas som sekretess. Om sökt
uppgift är yngre än 70 år, tag kontakt med arkivet så gör
de en sekretessbedömning. Om du får nej, fråga igen om
varför och du kan överklaga till Kammarrätten.
SCB-utdrag Gjordes avskrifter av födda, vigda och döda
1860-1949 för statistikändamål. Tänk på att detta är
avskrifter. På ArkivDigital finns bilder 1925-1947. På
Riksarkivet finns bilder 1860-1949. På Ancestry finns
bilder och sökbart på namn 1860-1941(7).
Födelseorter Fram till 1947 är det den faktiska
födelseorten som gäller och inte var föräldrarna bodde.
Oftast är det på sjukhus i den närmaste staden.
Skatteverket Man kan beställa personbilder. Enklast
ringer man till Skatteverket eller skickar ett mail till:
servicejouren@skatteverket.se
6401 Relationer, 6421 Fastigheter och bostadsadress
(flytthistorik), 6423 Födelsehemort, 6424 Invandringar
och Utvandringar, 6440 Efternamn (flicknamn), 6480
Referensregistret-samordningsnummer/personnummer.
Den man beställer på måste varit i livet den 1/7 1991 då
Skatteverket tog över folkbokföringen.

Bouppteckningar
Bouppteckning -1960 finns på Riksarkivet och är
digitaliserade av ArkivDigital. Även Riksarkivet har en del
digitaliserade. Namnregister kan finnas.
Bouppteckning 1961-1979 finns på Riksarkivet och är
inte digitaliserad. Beställs från Riksarkivet,
https://riksarkivet.se/bouppteckning (leveranstid oftast
flera veckor).
Bouppteckning 1980-30/6 2001 finns på Riksarkivet och
är digitaliserade. Beställs från Riksarkivet,
https://riksarkivet.se/bouppteckning-skannad (om man
har fullständigt personnummer och namn så får man en
skannad kopia via mail inom en timme).
Bouppteckning 1/7 2001- finns på Skatteverket och är
digitaliserade. Beställs från Skatteverket,
https://skatteverket.se (skannad kopia via mail inom 1015 minuter).
ArkivDigital håller på att göra ett bouppteckningsregister.

Sveriges Dödbok 1860-2017
Säljs av Sveriges Släktforskarförbund på USB/DVD.
Fungerar inte på senaste Mac-versionerna.
Begravda i Sverige 2
Säljs av Sveriges Släktforskarförbund på USB/DVD.
Fungerar inte på senaste Mac-versionerna.
Begravda på nätet
https://www.svenskagravar.se/
http://www.finngraven.se/
https://gravar.se/
https://sv.findagrave.com/
https://sv.billiongraves.com/
https://grav.rotter.se/
BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
Detta är det största personregistret som finns för
personer som bott i Sverige. Ingår i ArkivDigitals
abonnemang och det innehåller över 152 miljoner poster
på personer som finns nämnda i husförhörslängder och
församlings-böcker. För att boken skall vara registrerad
skall den gå över 1820 och vara avslutat 1947 eller
tidigare.
Rotemansarkivet 1878-1926
Stockholm hade inte husförhörslängder och församlingsböcker. Ingår i BiS 1820-1947 hos ArkivDigital. Finns även
delar på Stockholms stadsarkivs hemsida och USB/DVD.
Sveriges befolkning 1860
Registrering påbörjad, långt ifrån klar. Utgår från SCButdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal.
Sveriges befolkning 1870
Registrering påbörjad, långt ifrån klar. Utgår från SCButdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal.
Sveriges befolkning 1880
Utgår från SCB-utdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal
och USB/DVD.
Sveriges befolkning 1890
Utgår från SCB-utdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal
och USB/DVD.
Sveriges befolkning 1900
Utgår från SCB-utdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal
och USB/DVD.
Sveriges befolkning 1910
Utgår från SCB-utdraget. Riksarkivets Digitala forskarsal
och USB/DVD.
Sveriges befolkning 1920
Inte påbörjad.
Sveriges befolkning 1930
Pågående registrering. Utgår från SCB-utdraget.
Riksarkivets Digitala forskarsal.

1900- och 2000-talsforskning
Sveriges befolkning 1940
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.

Sökmaskiner på Internet
Finns många olika. Mest känd är https://www.google.se

Stockholms befolkning 1945
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.

Leta efter nu levande i Sverige
https://birthday.se
https://ratsit.se
https://mrkoll.se

Sveriges befolkning 1950
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.
Sveriges befolkning 1960
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.
Sveriges befolkning 1970
Utgår från mantalslängden. USB/DVD.
Sveriges befolkning 1975
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.
Sveriges befolkning 1980
Utgår från mantalslängden. USB/DVD.
Sveriges befolkning 1985
Utgår från mantalslängden. ArkivDigital.
Sveriges befolkning 1990
Utgår från mantalslängden. USB/DVD.
Sveriges befolkning 2000
Utdrag från Försäkringskassan m.m. USB/DVD.
Barnavårdshandlingar
Efter 1918 barnavårdshandlingar i kommunernas arkiv.
Mantalslängder
Började upprättas på allvar på 1640-talet, finns tidigare.
Ju närmare nutid, desto fler uppgifter finns med. Ingen
sekretess. Bra ersättning om kyrkböckerna saknas.

Telefon- och adresskataloger
https://eniro.se
https://hitta.se
Sociala medier
https://www.facebook.com
https://twitter.com
https://instagram.com
Tidningar
Kungliga biblioteket tidningar utgivna innan 1906,
https://tidningar.kb.se/
Svensk-Amerikanska tidningar,
https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican
Även enskilda tidningar på deras respektive hemsida.
Dödsannonser
I de skannade tidningarna, men även speciella sidor.
https://familjesidan.se
https://tillminne.se
https://fonus.se
Även tidningarna själva.

Tag kontakt
Skriv ett brev eller mail, slå en signal eller tag kontakt via
messenger/chatt.

Din nyckel till historisk kunskap
ArkivDigital föddes ur intresset för släktforskning. Vi utvecklar tjänsterna och verksamheten utifrån en
släktforskares perspektiv. ArkivDigital är idag Sveriges främsta tjänst för släktforskning och förbättras hela tiden
tack vare samarbete med släktforskare och intresseorganisationer.
ArkivDigital är störst i Sverige på sökbara personregister. Hos ArkivDigital finns Befolkningen i Sverige 18201947, 1940, 1945 (Stockholm), 1950, 1960, 1975 och 1985. Du hittar även fler typer av register, t.ex. till födda,
vigda och döda samt bouppteckningsregister och register till värnpliktskort. Dessa register täcker olika delar av
Sverige och olika tidsperioder.
Förutom register så finns många bilder av de gamla handlingarna. Det finns många olika typer av handlingar
såsom kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, värnpliktskort, jordbruksräkningen 1944, domböcker,
generalmönsterrullor, båtsmansrullor och mycket, mycket mer.
Du hittar även flera miljoner flygbilder på hus och gårdar från hela Sverige. Bilderna är från 1950-talet och
framåt.
Du kan även i ArkivDigital bygga ett släktträd och dokumentera de uppgifter du hittar om förfäder och släktingar.

