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Hur gör man för att släktforska på Arkivet?  

Ett exempel… 

Här följer en mycket förenklad handledning kring hur man kan ta reda på mer 

kring personer som fötts, levt och dött i Sverige. Det mesta av det du provar 

idag kan du även göra hemma själv, helt gratis. 

Du ska få prova ett exempel och besvara några frågor med hjälp av information 

som man framför allt hittar digitiserat på Riksarkivet.se.  

Det material som vi kommer använda är fotade/scannade kyrkböcker som 

ligger öppna för allmänheten. Kyrkböckerna skrevs ned av prästen i en 

församling/ område för att ha koll på människorna som bodde på platsen. Idag 

samlas motsvarande uppgifter in av Skatteverket. 

Följ instruktionerna och bilderna steg för steg och se om du kan besvara 

frågorna längs vägen!? När du är färdig med den första exempelpersonen, så 

kan du gå vidare med en egen person som du kanske känner till. En släkting till 

exempel? 

 

1) Börja med att säkerställa 

information om personen du ska ta 

reda på mer om. Klicka på ”Sök 

person”. 
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2) Klicka sen på ”Döda och begravda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klicka på ”Sveriges dödbok 8”. 

Detta är en databas och ett register 

över alla människor som dött och blivit 

begravda i Sverige mellan år 1830 - 

2020.  

 

Denna typ av register finns inte fritt att 

ta del av på webben, men kan ses på 

valda ställen som exempelvis här på 

Arkivet. 

 

 

 

4) När du kommit in i dödboken- skriv in exemplet på person under ”Sök”; 

Edwall, Allan 

 

Det har funnits två Allan Edwall- du 

väljer den undre. Här kan du få 

information om; när personen dog, 

senaste folkbokföringsadress, när och i 

vilken församling personen var född och 

civilstånd.  

 

Viktigt i vårt fall är att veta församling, 

år och datum för personens födelse. 

Skriv ned detta! 
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5) Nu ska vi vidare till födelseboken för att 

få veta mer om lille Allan. Klicka bort 

registret ”Dödboken 8” och börja om på 

startsidan.  

 

Klicka på röda rutan ”Sök och beställ arkiv”, 

sedan väljer du ”Digitala forskarsalen” där 

du kan ta del av allt scannat material som 

finns på Riksarkivet, exempelvis 

kyrkoböckerna. 

 

 

 

6) Inne i den Digitala 

forskarsalen skriver du 

under ”Arkiv; 

arkiv/församling” den 

församling som Allan 

föddes i nämligen 

Rödön.  

 

 

 

 

 

7) Det finns flera olika 

arkiv från Rödöns 

församling, men i vårt 

exempel väljer du 

”Rödöns kyrkoarkiv”… 
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8) …och sedan 

klickar du på 

”Födelse- och 

dopböcker”.   

 

Här väljer du en 

födelse- och dopbok 

som täcker in det år 

som Allan föddes, 

dvs 1924. Klicka på 

”Bild”. 

 

 

9) Nu är du inne och tittar i de riktiga kyrkböckerna som prästerna skrev sina 

anteckningar i! För att hitta rätt år direkt så kan du klicka på en list till vänster där 

du kan välja; Rödön- födelse och dop- 1924. Klickar du på 1924 får du fram 

anteckningarna om alla barn som föddes i Rödöns församling det året. Längst 

uppe på sidan ser du året, samt en del rubriker som prästen skulle skriva om 

gällande barnet och dess föräldrar.  

 

Klicka dig framåt på pilen åt höger för att ”bläddra” i boken. Du kan scrolla på 

sidan för att förstora eller förminska bilden.  

 

När du hittat Allan kan du få en hel del användbar information.  

 

Frågor: Skriv ned svaren för att kunna använda vidare i forskningen!  

 

a) Vad heter Allans pappa och mamma? 

b) Var arbetar och vilket arbete har hans pappa och mamma? 

c) Vilket civilstånd har föräldrarna? 

d) När är föräldrarna födda…? 

I en kolumn kan man läsa om på vilken sida i Församlingsboken som föräldrarna finns 

nedtecknade. Pappan och mamman var för sig, vilket inte var helt vanligt. Skriv ned dessa 

sidor! 
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10) Nu ska vi vidare!  

Tryck bort födelse- och dopboken på minustecknet. Du kommer då tillbaka till 

Rödöns kyrkoarkiv.  

Här väljer du nu att 

klicka på 

”Församlingsböcker”.  

Inne bland 

församlingsböckerna 

väljer du den bok som 

täcker upp Allans 

födelseår, dvs. nr 2, för 

åren 1904 - 1933 

Hissmofors och 

Vejmon. Klicka på 

”Bild”. 

 

11) I en församlingsbok skrev prästen bland annat ned vilka familjer och personer  

som bodde på olika adresser eller fastigheter under en period. Bland dessa 

anteckningar samlade man olika typer av information, vilket gör 

församlingsböckerna till en typ av sammanfattning om familjerna för ett visst 

tidsspann.  

 

Du skrev tidigare ned på 

vilka sidor i 

Församlingsboken som 

man kunde läsa om Allans 

mamma respektive pappa.  

 

Börja med att söka Allans 

mamma. Använd dig av 

rullisten för att komma till 

rätt sida direkt! 
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12) Nu är du inne i 

Församlingsboken. Året som 

Allan föds bor mamman på 

fastigheten Hägra Nr.3 i 

Hissmofors.  

 

Frågor:  

e) Vilka personer bor Allans 

mamma tillsammans med?  

 

f) Vem är personen överst och 

varför är hen överstruken tror du? 

 

g) Varifrån var mammans familj inflyttad? 

Allans mammas namn är överstruket i boken, det betyder i detta fall att hon flyttar 

till en annan plats. Längst till höger ser du året som detta sker och vilken annan sida i 

församlingsboken du kan hitta henne på nytt. Jämför med noteringen om Allans 

pappa från födelse- och dopboken- Är det samma sida?.... 

 

13) Nu tittar vi till Allans pappa i 

Församlingsboken. Han 

skulle finnas på sidan 141 om 

du noterat rätt. Välj sidan i 

rullisten så kommer du till 

rätt adress/fastighet på en 

gång!  

 

Frågor: 

h)  Vad är pappans arbete? 

i) När gifter sig Allans föräldrar? 

j)  Den 20 oktober 1924, knappt två månader innan pappan gifter sig med Allans 

mamma - vad händer då?  

k) Vilka syskon får Allan? 

 

Vidare… 

Att använda sig av födelse- och dopboken, varvat med församlingsböcker 

gör att man kan få information om personer bakåt i tiden. Det är en 

grundläggande metod inom släktforskningen. Det gör att man hittar 

viktiga uppgifter om personer, samt vilka deras föräldrar var. På så vis 
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kan man fortsätta att arbeta sig bakåt. I detta exempel har vi fått 

information där vi kan leta vidare kring vilka Allans mor- och farföräldrar 

var om vi vill. Det man MÅSTE veta och vara noga med att anteckna är; 

 

- Namn  

- Födelseår och datum 

- Församling 

 

Nu kan du, om du har någon person som du känner till som är född 

före 1940 och som inte längre lever, söka på precis samma vis som vi 

just gjorde. Börja med ett namn i registret Dödboken så du får 

personnummer och församling. Kanske kan det vara någon mor- eller 

farförälder till din mamma eller pappa? Prova i så fall! Kanske får du 

veta något du inte visste om din släkt…? 

 

Är du nyfiken på nyare släktforskning så går detta också göra, fast 

med vissa begränsningar. Det har att göra med att det finns en gräns 

för hur mycket man ska kunna ta reda på kring människor som ännu 

kanske lever. Välkommen tillbaka hit till oss om du är nyfiken att veta 

hur du kan göra!  
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Ledtrådar och svar på frågorna 

 

Från Dödboken 8: Johan Allan Edwall föds i Rödöns församling den 25 augusti år 1924 

 

a) Föräldrarna heter Karl Anselm Ireneus Edvall och Magdalena Elisabet Jonsson  

b) Arbetare och arbeterska i Hissmofors 

c) Inga uppgifter om pappan här, mamman är ogift, trolovad (förlovad). Hon står som ”hans 

fröken” 

d) Pappan född år 1888 den 5 april, mamman 1901 den 27 september (13 års åldersskillnad) 

 

e) Hon bor med sin son Johan Allan, sin far Johan August Jonsson, sin mor (som blir änka) Sara 

Regina, sina fyra bröder och sin lillasyster 

 

f) Hennes far, överstruken eftersom han dör år 1929 (läs längst ut på sidan. De andra 

överstrykningarna beror på att de flyttar till annan adress/ fastighet- även detta går att läsa 

om ute till höger.) 

 

g) Från Fjällsjö i Västernorrland 

 

- Mamma Magdalena stryks över då hon byter adress och flyttas över till 

Församlingsbokens sida 141 år 1924. Det är samma sida där Allans pappa står… 

 

h) Han har varit stenarbetare, men står sedan angiven som fabriksarbetare 

i) De gifter sig den 15 december år 1924 

j) Pappan skiljer sig från en tidigare fru (detta kan man läsa mer om i Domboken för 

församlingen och året) 

k) Brodern Karl Haldo, systern Siv Magdalena 

Följer vi Allan till nästa Församlingsbok får vi veta att han får ytterligare en bror som dör vid födseln, 

att Allan inte konfirmeras, arbetar som handelsbiträde som ung och flyttar sedan till Skeppsholmen i 

Stockholm… 

 

 

 

 

  

 


