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EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET 
 
Med undantag av ”Genline” gäller generellt att praktiskt taget all information som 
hämtas från Internet och CD-skivor är ”andrahands-information” av varierande kvalité  
-  vilken således måste verifieras med hjälp av ”URSPRUNGLIGT KÄLLMATERIAL” 
(t.ex.  scannade eller fotograferade sidor av originaldokumenten vilka är tillgängliga bl.a. på 
Mikrokort, Genline och DigiArkiv) 
 

RÖTTERs  CD skivor 

Söksida; http://www.genealogi.se/forbund/bokhandeln/ 
Sveriges dödbok (3)  1947–2003 

Sveriges befolkning 1890  

Sveriges befolkning 1970 

Sveriges befolkning 1980 

Rosenbergs geografiska lexikon -  65.000 orter med beskrivning från 1880-talet. 

Svenskt Biografiskt Lexikon på CD  -  31 band - Svenska män, kvinnor och släkter. 

Häradskartor på DVD  -   1.600 kartor från 1870-1930-talet med hög upplösning.  

Svenska ortnamn   -   Placerar över 400.000 svenska ortnamn på kartan. 

Sjöfolk   -   samtliga sjömän inskrivna på 10 av landets sjömanshus, ca 700.000 poster. 

CD-Emigranten 2001   -   Uppgifter om 1,4 miljoner emigranter. 

NAD-CDn  -  Riksarkivets databas över de nationella arkiven. 

Paleografi   -   CD-skiva som lär ut konsten att läsa gammal handstil 

Telefonkatalogen på CD (år 2005) 

Register till Stockholms mantalsböcker 1800-1875  -  2,2 miljoner mantalsuppgifter. 

Begravda i Stockholm  -  480.000 människor, begravda i Stockholm. 

Gamla stan (i Stockholm) under 750 år  -  Gamla stans historia 1878–1926 

Söder i våra hjärtan (”Söder-skivan”)  -  Södermalm kring sekelskiftet 1900. 

Klara-skivan  -   persondata, Klara församling i Stockholm 1878-1926. 

 

 

Palmeståls Register över Register och Avskrifter 

Söksida:  http://www.palmestal.com/avskrifter/sok.htm 
 

Genline 

Hemsida; http://www.genline.se/ 
Svenska kyrkböckerna på Internet  -  scannade från mikrokort. 

 

DigiArkiv 

Hemsida; http://www.digiarkiv.se/ 
Digitalt arkiv med avfotograferade kyrkoböcker och andra handlingar.  Hög kvalité, foton 
tagna direkt från originalboken. 

Har även sökbara register över Vigslar och Bouppteckningar i vissa Skånska socknar. 
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DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige 

Hemsida; http://ddss.nu/ 
Sökbar databas:   Kyrkböckerna (basen är under uppbyggnad således ofullständig) 

Skånes Demografiska Databas 

Sökbar databas för följande socknar:   Kågeröd, Stenestad, Ekeby, Frillestad, 
Halmstad (Skåne), Sireköpinge, Hässlunda, Hög, Kävlinge och Helsingborg 
(stadsförsamlingen, landsförsamlingen och garnisonsförsamlingen). 

Födelseregister Malmö Kommun  
Sveriges Skepplistor 

Karlskrona Sjömansdatabas 

Öknamnsdatabas Örkeneds socken 

Osby C:1 1647-1690 

DIS - Datorhjälp i Släktforskningen 

Hemsida;  http://www.dis.se/ 
DISBYT, Sökbart arkiv med 8,6 miljoner poster. Arkivet är uppbyggt på uppgifter som 
lämnats in av medlemmarna. Arkivet innehåller således en hel del mycket väldokumen-
terad information - men även ”rena gissningar” och/eller direkt kopiering av okontrolle-
rade uppgifter. INFORMATION HÄMTAD FRÅN DETTA ARKIV MÅSTE OVILKORLIGEN 
KONTROLLERAS I URSPRUNGLIGT KÄLLMATERIAL. 

DIS - länksida   http://www.dis.se/linkindex.htm 

Innehåller ett stort anta intressanta länkar - både svenska och internationella. 

Centrala Soldatregistret 

Söksida; http://soldat.dis.se/soldater.php 
OBS!  De skånska soldaterna ingår inte i Centrala Soldatregistret, de ingår i ”Skånes 
Knektregister”  (för mer information se  http://www.sgf.m.se/ ) 

Ett utdrag ur Skånes Knektregister omfattande ”Indelta skånska dragoner, husarer och 
infanterister” finns på CD. 

FamilySearch 

Hemsida; http://www.familysearch.org/ 
Mormonernas sökbara, mycket stora, internationella databas. Inläsningen från original-
handlingarna är oftast gjord av personer som inte har kunskap om svenska språket, 
stavningen kan därför emellanåt bli ganska underlig.  INFORMATION HÄMTAD FRÅN 
DETTA ARKIV MÅSTE OVILKORLIGEN KONTROLLERAS I URSPRUNGLIGT KÄLLMATERIAL. 

GeneaNet 

Hemsida; http://www.geneanet.org/ 
Ett sökbart, internationellt register med 109.800.000 poster. - även ett stort antal 
svenska forskare har lagt ut sin forskning på detta nät. 

Genecircles 

Hemsida; http://www.gencircles.com/ 
 Ett sökbart, internationellt register typ GeneaNet fast betydligt mindre 
 

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare 

Hemsida; http://www.aasbo-gen.com/ 
Sökbara register: 

Gravstenar på kyrkogårdarna i Vedby, Gråmanstorp, Riseberga. Färingtofta och 
V.Sönnarslöv. 
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Bouppteckningar för Norra Åsbo härad, åren 1901-1940 och 1966-1975 

Emigranter - utflyttade från Vedby, Gråmanstorp och V.Sönnarslöv 1854-1914 

Brända kyrkböcker - Vedby och Gråmanstorp före 1781 

Sveriges Kyrkor - nyligen påbörjad databas 

Bertil Johanssons Guldkorn 

Hemsida: http://home.swipnet.se/guldkorn/ 
Nerladdningsbara Excel register (Födda, Vigda, Döda)  -  Örkelljunga, Rya, Oderljunga, 
Röke, Hishult och Våxtorp 

Magnus Påhlsson 

Hemsida; http://medlem.spray.se/magnuspahlsson/ 
Nerladdningsbara Excel register m.m. - Rya, Örkelljunga, Hishult  -  samt div. scannat 
material från dessa socknar. 

Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare 

Hemsida:  http://web.telia.com/~u41307933/ 

Kyrkoboksavskrifter från trehäradsbygden på CD 

Gärds och Färs Häraders Kyrkoböcker 

Mail; lenberg@ebox.tninet.se   (Lennart Berg. tel. 033-284689) 
2 CDskivor Födda, Vigda och Döda (c:a1700-1897)  Registrerade i Excel 

Föreningen Släktdata 

Startsida;  http://www.slaktdata.org/sv/start 
Huvudsakligen Västkusten -  stor mängd nedladdningsbara kyrkoboksregister i Excel-
format,  samt Fuzzy sökning med soundex 

Hallandsrötter 

Hemsida; http://www.genealogi.se/halland/ 
50 Halländska antavlor;   CD Dansktiden;   CD Bouppteckningsregister;  CD Halländska 
Båtsmän;   CD Kyrkoböcker;   CD Mantalslängder;   CD Vigselregister;   Övriga CD  

Båhusarkivet 

Söksida; http://www.skagerrak.net/ba/ba00.htm 
Fakta och hjälpmedel för släktforskning och hembygdsforskning i Bohuslän 

Lantmäterihandlingar och historiska kartor görs tillgängliga via Internet! 

Hemsida; www.lantmateriet.se 
Inom Lantmäteriet pågår ett arbete med att län för län digitalisera kartor och handlingar 
ur de stora lantmäteriarkiven. Ett arbete som påbörjades år 1998 och ska vara ge-
nomfört i hela landet år 2008. Kartor och handlingar skannas och lagras i en databas. 
Både allmänheten och yrkesverksamma användare kan nå materialet via Internet. Nu är 
det Lantmäteriet i Skåne län med arkiv i Malmö och Kristianstad som står på tur.  
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DANMARK 
 

Portalen 

Söksida:  http://www.dis-danmark.dk/amt-herred-sogn/index_da.php 
Sök av Amt-Herred-Sogn (Län-Härad-Socken) via register samt även via klickbar karta. 

Stednavn-database  (ortsnamn) 

Söksida:  http://www.krabsen.dk/stednavn/ 
sökbar databas med ca. 50.000 ortsnamn i Dk. Här får du veta i vilken Socken(sogn) - 
Härad(Herred) och Län(Amt) som orten ligger viket är ett måste för vidare sökning i 
födelse-, vigsel- och död-böckerna 

Krak.Dk 

Hemsida:  http://www.krak.dk  
Informationssida med bl.a. sökbar databas över alla ortsnamn i nytid, här finns möjlighet 
att få ortens placering visad på karta. 

Slægtforskning på Internet 

Söksida:  http://www2.db.dk/ns/slaegt.htm 
Länksida till ett stort antal web-sidor och arkiv 

Statens Arkiver 

Hemsida:  http://www.arkivalieronline.dk/ 
Dansk motsvarighet till svenska GENLINE "kyrkböcker online". Här kan du söka i 
kyrkböcker och folkräkningar (husförhörslängder). Tjänsten är GRATIS - det enda du 
behöver göra är att registrera dig och få ett lösenord. 

Dansk Demografisk Database 

Söksida: http://ddd.dda.dk/ 
Sökbar databas med Folkräkningar, Utvandrare, Invandrare m.m. 

GEDCOMP 

Hemsida:  http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php 
Här har du som har anor i Danmark, eller de gamla danska områden (Norge, Island, 
Slesvig-Holsten, Skåne, Halland och Blekinge), möjlighet att skicka in en gedcom fil för 
jämförelse med en databas på mera än 3.3 mio. personer. Vid en ”anträff” blir både du 
och den som har sammanfallande material notifierade. Du får således även i 
fortsättningen information om ”anträffar” i material som lämnas in efter det du lämnat ditt 
eget bidrag.  
INFORMATION HÄMTAD FRÅN DETTA ARKIV ÄR ANDRAHANDSINFORMATION AV 
VARIERANDE KVALITÉ OCH MÅSTE OVILKORLIGEN KONTROLLERAS I URSPRUNGLIGT 
KÄLLMATERIAL. 
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USA 
 

RootsWeb 

http://www.rootsweb.com/ 
Gratis, bra efterlysningsplats Message Board 

The USGenWeb 

http://www.usgenweb.org/ 
som ovan, men bra att hitta om staterna 

CAGenWeb 

http://cagenweb.com/ 
som ovan men om Kalifornien  

Ellis Island 

http://www.ellisislandrecords.org 
Immigranter. Passagerarlistor 

USGenWeb Census Project 

http://www.us-census.org/search.html 
Gratis Sökmotor för sök på USGenWeb 

Ancestry.com 

http://www.ancestry.com/ 
Avgiftsbelagd Söksida  -  finns på Gastelyckan 

Genealogy.com 

http://www.genealogy.com/ 
Avgiftsbelagd Söksida  -  finns på Gastelyckan 

Cyndi’s List 

http://www.cyndislist.com/ 
Länksida med 240.000 länkar 

MapQuest 

http://www.mapquest.com/ 
 Sökbara kartor i USA, lite som Eniro i sverige  
 
 


