
Välkommen till vecka 3
I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden.
Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781.

Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling på Gotland.

För att det ska bli lättare att förstå har vi valt att tala om följande:

Ingångsvärde:
Det är den uppgift vi har och som vi använder för att söka.
Alla ingångsvärden är markerade med röda pilar.

Resultat:
Det är den uppgift eller de uppgifter vi får fram när vi söker. Alla resultat är markerade med gröna
pilar.

För att göra det så enkelt som möjligt har vi delat upp den här lektionen i 14 steg.

Det material du behöver för att genomföra lektionen är:

Databasen Sveriges befolkning 1970 (finns på CD)
Databasen Sveriges Dödbok  (finns på CD)
Databasen Sveriges befolkning 1890 (finns på SVAR:s hemsida)
Genline

Vi utgår ifrån att du genomgått vår nybörjarkurs och då vet du redan hur du söker i databaserna
Sveriges befolkning 1970, Sveriges Dödbok  samt hur du loggar in på SVAR:s hemsida och söker på
folkräkningen 1890.

Syftet med den här lektionen är att du ska förstå och lära dig hur man arbetar med det material som
finns på Genline.

Lycka till!



Steg 1

Vi skall söka på en Anna Maria Lagerson, bosatt 1970 vid
Hallegårda i Halla, Gotlands län.
Det är det ingångsvärde vi har och det är markerat med den
röda pilen.

Här får vi fram två nya uppgifter.
Det första är hennes födelsedatum och det andra är i vilken
församling och i vilket län hon är född.

Men det framgår inte hur hennes familj ser ut.

Vi måste alltså gå vidare.
Därför klickar vi på knappen samma fastighet.

Steg 2

Här kan vi se alla personer som heter Lagerson och som bor i
samma fastighet.
Frågan är på vilket sätt de är släkt med varandra.

Vi får gå vidare och se om vi kan få fram några uppgifter om
personerna.
Vi antar att Arne och Ragnar är söner till Anna Maria och att
någon av dem är gift med
Inga Matilda och att de har en dotter som heter Kerstin Mari-
anne.

Men vi måste forska vidare för att se om vårt antagande är
riktigt.

Vi går till Dödboken.

Steg 3

I Sveriges Dödbok söker vi på det ingångsvärde vi har.
Det är födelsedatum och födelseförsamling. Vid den röda pilen.
Man kan självklart även lägga till hennes namn.

Vi får nu upp henne och och resultatet är att vi ser att hon varit
gift men
blivit änka den 8 juli 1965. Vid den gröna pilen.

Vi vet ju inget om hennes man utom när det gäller dödsdatum.

Vi fortsätter att söka i Sveriges Dödbok.



Steg 4

Eftersom vi inte har mannens namn blir vårt ingångsvärde hans
dödsdatum. Vid den röda pilen.

Tyvärr är det så att i Dödboken 1947-2003 förekommer det
nästan inga namn på personer som
dött före 1970.
Vi hittar en gift man som avlidit i Halla församling vid det rätta
datumet och vi kan förmoda att vi hittat rätt person men vi kan
inte vara helt säkra.

Vi fortsätter att titta lite närmare på Anna Maria Lagerson och
eventuella släktingar till henne.

Vi fortsätter att titta i Dödboken.

Steg 5

Vårt ingångsvärde den här gången är Arne Gustav Samuel
Lagerson (vid den röda pilen) så vi söker på det.

Resultatet är att Arne var ogift.
Alltså kan inte han ha varit gift med Inga Matilda.

Vi får fortsätta vår sökning.
Vi går vidare i Dödboken.

Steg 6

Vårt ingångsvärde är nu Ragnar Olof Hjalmar Lagerson vid den
röda pilen.
Vi söker alltså på det namnet.

Resultatet som du ser vid den gröna pilen är att han var gift.

Nu börjar bilden klarna. Med utgångspunkt från det vi fått fram
från Dödboken kan vi anta att det förhåller sig så som på bilden
här nedan.



Steg 7

Nu går vi vidare med hjälp av SVARS:s databas Sveriges
befolkning 1890.

Vårt ingångsvärde är Anna Maria född 1886 i Halla församling.
Det är vårt ingångsvärde och det är det vi söker på. Se den
röda pilen.
Tänk på att Anna Maria bara var fyra år 1890. Hon var alltså
barn och barn angavs aldrig
med efternamn på den tiden.
Du kan alltså bara söka på förnamnen, födelsedatum och
födelseförsamling.
Vårt resultat i den här sökningen är att vi får uppgifter om Anna
Marias far och mor.

Vi ska nu fortsätta våran forskning och bestämmer oss för att
följa fadern bakåt i tiden.
Här har vi fått fram att han hette Olof Salomon Olofsson och var
född 1858 i Halla församling.
Se den gröna pilen.
Uppgifterna om födelseförsamling får vi fram genom att klicka
på hans namn.

Nu kommer vi inte längre med den här databasen.
För att fortsätta måste vi gå över till gamla kyrkoböcker och
dessa hittar vi på Genline.

Steg 8

Vi loggar nu in på Genline och öppnar sökfönstret.

Här söker vi på Halla församling och Gotlands län.

Vi få nu upp en sida med ett flertal dokument.
Här finns husförhörslängder mm.
För att hitta Olof Salomon måste vi leta upp honom i Födelse-
och Dopboken.
Tyvärr är det inte alltid som dessa finns angivna i klartext och
då måste man leta!

I det här fallet hittade vi den under "Övrigt".
Här måste man vara beredd på att leta och att det kan ta tid.
Det gäller alltså att leta upp Födelseboken och sedan år 1858.
Därefter gäller det att leta vidare efter ett barn som föddes det
aktuella året och som
fått namnet Olof Salomon.
Detta kan ta en stund så tålamod är på sin plats.

Vårt ingångsvärde är ju Olof Salomon (vid den röda pilen) och
resultatet är var han bodde.
Vi kan se att han bodde i Hallagårda vid den gröna pilen

Nu är det dags att gå vidare. Vad vi nu ska göra är att leta upp
en husförhörslängd från Hallagårda 1858.



Steg 9

En husförhörslängd kan vara på flera hundra sidor och det tar
lång tid om man ska leta igenom hela.
Ofta finns det en "Gårds- och Byaregister" och då blir det lät-
tare.

Här är vårt ingångsvärde Hallagårda eftersom det var resultatet
i vår förra sökning.
Dessutom har vi Olof Olsson som Olof Salomons pappa hette.
Se de röda pilarna.

I Gårds och Byaregistret hittar vi Hallagårda.

Vi hittar Olof under Hallagård och resultatet vid den här
sökningen är att vi hittar Olof på sidan 145 i husförhörslängden.

Steg 10

Vårt ingångsvärde för den här sökningen är alltså sidan 145 i
husförhörslängden. Se den röda pilen.
Här hittar vi återigen Olof Salomon och han står som son i
familjen.
Vi får också viktiga uppgifter om hans föräldrar. Dessa behöver
vi för att söka oss vidare bakåt i tiden.
Vi tänker fortsätta att söka på faders sida och därför blir resulta-
tet av den här sökningen
Olof Olsson, född 1812 den 30 december i Halla församling.

Det är det här resultatet vi har som ingångsvärde när vi gör
nästa sökning.

Steg 11
Nu måste vi gå till Födelse- och Dopboken för Halla 1812 och
där leta upp Olof (Olof Salomons far) för att få fram uppgifter
som vi behöver för att kunna söka vidare bakåt i tiden. Vi vet ju
att Olof föddes den 30 december 1812 så det ligger i princip sist
i Födelse- och Dopboken för 1812.

Vårt ingångsvärde är ju Olof  (se den röda pilen) och hans
födelsedatum.
Vårt resultat i den här sökningen är Nygranne (se den gröna
pilen). För att söka vidare bakåt måste vi gå in i husförhörsläng-
den igen och för att göra det måste vi veta var vi ska söka. Nu
vet vi att det är Nygranne och det är alltså resultatet av den här
sökningen.



Steg 12

Vi går till Gårds- och Byaregistret igen och letar upp Nygranne
(se den röda pilen) för det är ju vårt ingångsvärde i den här
sökningen.
Här ser vi att Nygranne finns på sidorna 23 - 30 i husförhör-
slängden. Sid. 23 - 30 är alltså resultatet av den här sökningen.
Se den gröna pilen.

Nu vet vi var vi ska fortsätta sökningen.

Steg 13

Bilden här ovan är så stor i original så vi har satt ihop den
översta delen med den undre delen av sidan.

Längst upp till höger (vid den röda pilen) ser vi att vi är på sidan
29. Det är vårt ingångsvärde. Uppgifterna vi söker skulle ju
finnas på sidan 23 - 30.

Den här sidan är ganska rörig med söner och döttrar samt
föräldrar, men längst ner på sidan hittar vi Olof som är född den
30 december 1812.
Vi gör det enklare för oss och väntar tills familjen flyttat innan vi
reder ut man, hustru och barn. Gå tillbaka till denna sida när du
har sett på sidan 69.

1821 flyttar familjen till gården Thule, det finns en hänvisning till
sidan 69 i husförhörslängden. Se den gröna pilen längst ner till
höger på bilden.

Resultatet av den här sökningen är dels Olof som föddes 30
december 1812 och dels att det fortsätter på sidan 69. Se de
gröna pilarna.



Steg 14

För vår sista sökning använder vi vårt ingångsvärde som är
sidan 69 vid den röda pilen längst upp till höger.
Här hittar vi nu familjen men vi ser att de har flyttat. De bor inte
längre i Nygranne utan i Thule som är en annan gård i Halla
församling.

Här ser vi att Olofs far också hette Olof men Larsson i efter-
namn. Vi ser också att han var född 1781 den 15 april i Halla
församling.
Vi får också uppgifter om Olofs mor. Hon hette Anna Gertrud
och var född Olofsdotter. Hon var något äldre än fadern, hon var
född den 27 juni 1778
i Halla församling.
Vi kan även se att Olof hade två syskon. En äldre bror som
hette Lars och var född 1808 och en äldre syster som var född
1810.

I den tredje kolumnen kan vi se att alla är inflyttade till Thule
från Nygranne 1821.

Vi har nu lyckats spåra Anna Maria Lagersons farfars far bakåt i
tiden till 1781.

Man skulle nu kunna gå ytterligare bakåt i tiden med resultatet
av sökningen.
Dvs. vi skulle kunna söka i Födelse- och Dopboken på Olof
född den 15 april 1781 i Halla församling på Gotland.

Övningsuppgift:

Försök att göra exakt samma sökning som vi visat i den här lektionen och se om du
kommer till samma resultat!


