Så här kan du använda folkräkningarna hos Riksarkivet (SVAR)
Börja med att starta din webbläsare och skriv in följande i adressfältet och tryck på
Entertangenten.
http://www.svar.ra.se/

Nu får du upp nedanstående sida och där klickar du på ”Till den nya digitala forskarsalen”
som du ser vid den röda pilen.

Nu får du upp en ny sida och här ska du klicka på ”Logga in”.
Tänk på att innan du gör detta måste du ha aktiverat ditt abonnemang hos Riksarkivet.

Fyll nu i ditt användarnamn och ditt lösenord
och klicka på Logga in.

På den sidan du nu får upp klickar du på ”Digitala forskarsalen”.

Du får nu upp en ny sida och här ska du leta upp folkräkningarna.
Klicka därför på ”Specialsök”.

Klicka nu på Folkräkningar (Sveriges befolkning) som du hittar i mittenkolumnen.

I det här exemplet letar jag efter min farmor som hette Eleonora och var född någongång på
1890-talet. Eftersom jag inte är säker på när hon var född och inte känner till alla hennes förnamn väljer jag att istället söka på hennes syster som hette Maria Elisabet och var född 1889 i
Danderyd i Stockholms län. Om jag hittar henne kommer jag även att hitta min farmor.
Det är viktigt att man väljer rätt folkräkning! Om jag bara ville hitta min farmors syster skulle jag
kunna välja folkräkningen från 1890, eftersom hon föddes 1889, men eftersom jag vill hitta min
farmor som var född någon gång på 1890-talet måste jag söka i folkräkningen från år 1900.
En annan viktig sak är att barn på den här tiden inte hade något efternamn. Barnen var bara
bokförda med sina förnamn. Så även om jag vet att hon hette Beckman så kan jag inte söka på
det. Jag kan alltså bara söka på förnamnen

När jag klickat på Sök får jag en lista med 11 träffar.
Som nummer 9 i listan hittar jag Maria Elisabet.

När jag klickar på hennes namn får jag upp en sida med hennes uppgifter.

Under hennes uppgifter får jag även upp övriga personer i hushållet och här hittar jag min farmor Eleonora Victoria.
Här hittar jag även föräldrarna, en bror, en dräng och en piga.
De här uppgifterna är bra att ha om jag ska söka vidare bakåt i tiden.
Vill jag t.ex. söka vidare på pappan kan jag gå till kyrkoarkivet och leta upp födelseboken för
Spånga församling 1859 och leta upp Theodor. När jag hittar honom kommer jag även att hitta
hans föräldrar och kan använda den uppgiften för att gå ytterligare bakåt i tiden.
Observera att mamman inte heter Beckman utan Wahlgren. Alla kvinnor står med sitt flicknamn,
så det hade inte gått att hitta henne om jag sökt på Sofia Josefina Beckman.

Jag ska nu göra om sökningen och då välja folkräkningen från 1890 istället, men
i övrigt söker jag på samma uppgifter som tidigare.

Nu fick jag upp följande svar!

Hon finns inte med i den här folkräkningen!!!
Men hon är ju född 1889 och måste därför finnas med i folkräkningen från 1890.
När det händer en sådan här sak måste man ta sig en funderare över varför det blev så här?
En vanlig orsak till att man inte får någon träff är att man stavat fel.
Nu vet jag ju att jag stavat rätt eftersom det fungerade när jag sökte i folkräkningen från 1900.
Men det är inte säkert att namnet stavades på samma sätt i den förra folkräkningen.
Jag testar med att lägga till ett ”h” i slutet av Elisabet och söker igen.

Nu hittade jag henne!
Det är mycket viktigt att man stavar rätt och man ska därför inte vara säker på att en uppgift man fått av
någon är den rätta. Någon har kanke sakt till dig att en person hette Kristina och att det stavades med ”K”,
medan det i kyrkobokföringen har stavats med ”Ch”.
Om du inte hittar en person du söker så försök ALLTID med alternativa stavningar.

När jag klickar på hennes namn och får fram de övriga personerna i hushållet så visar det sig att
även pappans efternamn stavas annorunda i den här folkräkningen.
I folkräkningen från 1900 stavades efternamnet ”Beckman” medan det i den här folkräkningen
stavas ”Bäckman”.

