
Nu kan du fortsätta med lite fördjupning i ditt sökande:

Sveriges befolkning 1970

1. Börja med att hitta dig själv.
Klicka på sök.
I fältet födelsedatum, skriv in endast födelsesiffrorna t.ex. 1944-05-27.
Klicka på sök.

Nu får du fram ca. 300-500 personer som är födda samma dag som du
själv. Personerna är sorterade på det efternamn som dom har 1970.

Den person som är markerad i listan till vänster kommer upp i rutan till
höger. I mitten längst ner har du 3 knappar:

Samma adress.  Här visas alla personer som bor på samma adress. Ibland
missar man någon person med denna knapp för att adres sen inte är
skriven på exakt samma sätt. Man bör även använda knappen samma
fastighet.
Samma fastighet.  Här visas alla personer som bor i samma fastighet.
Samma område.  Här visas alla personer som bor i samma område, 100-
200 personer

När du använder samma adress kan man missa någon person, vi skall titta
på ett exempel.

Vi skall försöka hitta Stig Klint, född 18/2 1939 i Stånga (Gotlands län).
Var bor Stig?, har han bildat familj?
Sök på Stig Klint född 1939.  INGET MER

Vi fick tre träffar på sökningen, men bara en Stig Klint.
Klint, Stig Sylve Bertil
Född 18/2 1939 i Stånga (Gotlands län).
Signalg 24 C, 621 00  Visby

Klicka på knappen samma adress.
Nu fick vi en lista på 17 personer som bor på ”Samma adress”

Vi ser att det bara finns 3 Klint på adressen Signalg 24C. Vilken slutsats
kan vi dra av det?



Vad har hänt med mina gamla klasskompisar?
Exempel: Jag bodde i Visby när jag gick i skolan, så många av mina
klasskompisar var säkert  födda i Visby. Själv är jag född 1937 och mina
kompisar borde vara lika gamla.
Försök att hitta några av dina gamla kompisar, tänk på att flickorna som är
gifta har troligen fått nytt efternamn.
Sök bara på födelseort och födelsedatum, när du hittar någon så markera i
listan till vänster och klicka på knapparna Samma adress och samma
fastighet.

Välj sökord från lista.
När man anger en födelseort kan det finnas flera med samma namn, då
kan det vara bra att använda knappen längst ut till höger vid födelseort (Välj
sökord från lista). När du klickar på denna får du upp en lista på ”Alla län”
”Alla församlingar” eller ”Alla landskap” beroende på vilken knapp som är
”intryckt” ovanför fältet där du tidigare har skrivit in födelseorten.

Vi skall först söka på det  ”gamla sättet”
Klicka på sök.
Börja med att rensa alla fält genom att klicka på knappen ”Rensa”
Skriv in församlingen Ljungby i fältet födelseort och klicka på sök.

Du skall nu ha fått 18.575 personer i träfflistan till vänster. Titta på dom 10
första och notera födelseförsamling. Du skall ha fått 7 i Kronobergs län, 2 i
Kalmar och 1 i Hallands län.

Nu är det Ljungby församling i Hallands län vi skall söka på, då skall vi välja
Ljungby från ”församlingslistan”
Klicka på knappen längst ut till höger vid födelseort.
Nu fick vi upp en lista på alla församlingar i Sverige samt vilket län
församlingen ligger i.

Skriv Ljungby i rutan ”snabbsök  i listan”
Nu ser vi att det finns 4 Ljungby i Sverige.
Högerklicka på Ljungby (Hallands län), nu skall det komma en röd
markering framför den markerade församlingen.
På samma sätt kan du avmarkera en markerad församling. Det går bra att
markera flera församlingar.
Nu skall endast Ljungby (Hallands län) var markerad.
Klicka på den lilla knappen som ser ut som ett trafikljus (med grönt ljus) och
skall symbolisera ”Kör”, klicka sedan på sök.

Nu fick vi 1.565 personer i träfflistan.



På samma sätt kan vi söka på efternamn och förnamn, det är bra när
man är osäker på stavningen.
Klicka på rensa.
Skriv in efternamnet Berg och klicka på sök.
Det blev 125.090 personer i listan.

När man skriver ”Berg” kommer alla namn med som börjar på Berg, och
även alla dubbelnamn som innehåller Berg med i listan.

Klicka på sök, Klicka på rensa och klicka på knappen längst ut till höger
(Välj sökord från lista) vid efternamn, skriv in Berg i ”snabbsök i listan” ,
högerklicka på Berg, klicka på ”trafikljuset”, klicka på sök.
Nu blev det 19.617 personer i listan.

Sök person på deras adress.
Det går att söka personer som bor på en viss adress. Vi ska se vilka som
var bosatta på Sundregatan i Visby 1970.
Klicka på sök.
Skriv Visby i Boendeort.
Skriv in dom 5 första bokstäverna i adressen Sundregatan (Sundr).
Klicka på sök.
Nu blev det 60 personer i listan.
Sök på din egen adress och se vem som bodde på ”din gata” 1970.

Avslutningsvis en lite ”klurig” uppgift:

Då jag upprättade exemplet till antavlan viste jag inte vilket efternamn min
mammas mormor hade som ogift. Inte ens min mamma kunde komma på
det. Hon hette Hulda Emanuelsson som gift men i de äldre databaserna
(den äldre folkräkningen) står de gifta kvinnorna fortfarande med sitt
”flicknamn”.

Så att söka på Hulda Emanuelsson gav inget resultat och flicknamnet
kände jag inte till.

Trots detta lyckades jag hitta henne och därmed även hennes flicknamn.

Jag visste att hon var gift med Johan August Emanuelsson och jag viste
också att de tillsammans hade barnen Martin, Hildur och Elsa.
Jag hade ingen aning om var de bodde.

Hur gjorde jag för att få fram hennes efternamn?
Försök själv med ledning av de uppgifter som finns här ovan.


