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Användningsområden 
Sveriges befolkning 1970 är en 
komplett förteckning över alla som 
var kyrkbokskrivna i Sverige under 
november 1970 (för Västmanlands 
län 1971). Det innehåller utdrag ur 
Riksskatteverkets länsvis upplagda 
register över hela landet. Årtalet är 
valt eftersom det är den äldsta beva-
rade digitala versionen av RSVs 
databas. Endast uppgifter som inte 
bedömts känsliga enligt sekretessla-
gen har begärts ut från mantalsre-
gistret och utlämnats av Riksarki-
vet, som även gjort sekretessgransk-
ningen. Aldrig tidigare har ett så 
omfattande databaserat folkbokfö-
ringsmaterial, över 8 miljoner per-
soner, blivit tillgängligt för gemene 
man i Sverige. 

Stora sökmöjligheter 
Sökmöjligheterna är otroligt stora. 
Du kanske vill se vad som hände 
mormors syster som var född i bör-
jan av 1900-talet. Du vet hennes 
förnamn och födelsedatum men inte 
om hon var gift. På det här sättet får 
du fram hennes födelseförsamling 
och var hon bodde hösten 1970, och 
även hennes namn som gift. Val av 
antingen personer på samma adress 
eller samma fastighet visar hur fa-
miljen i övrigt såg ut. 

Om du är intresserad av en spe-
ciell socken kan du dra ut en kom-
plett mantalslängd för 1971 för bo-
ende i den socknen. Du kan även få 
fram alla som är födda i en viss 
socken och lever i Sverige 1970. En 
forskare som vill göra demografiska 
studier kan lätt sätta upp sökvillkor, 
t. ex: Hur många av de personer 
som föddes i en socken bor där fort-
farande? 

Redovisade  personuppgifter 
Efternamn 
Det efternamn personen bar vid 
datautdraget. Flicknamn för kvinnor 
ingår ej annat än i undantagsfall, 
utan det är den aktuella statusen 
som gäller. Sökning på Efternamn 
ger träff även på dubbelnamn där 

det inskrivna namnet ingår. För 
vissa namn kan den officiella stav-
ningen skilja från den personen 
själv använt, exempelvis Carlson - 
Karlsson.  

Förnamn 
På grund av databasens begränsning 
med visst antal tecken kan förnamn 
vara förkortade. 

Sökning på Förnamn ger träff 
även på dubbelnamn där det in-
skrivna namnet ingår. Man kan ock-
så söka på fler förnamn med mel-
lanslag mellan varje. Markerar man 
Samtliga måste alla de valda nam-
nen ingå för att ge en träff. Kryssar 
man i Endast i denna ordning får 
man träff enbart på de personer som 
i originalmaterialet har förnamnen i 
den ordningen. 

Födelsedatum 
Datumet presenteras enligt formatet 
åååå-mm-dd. I datumfälten anges 
valfritt antal siffror. 191 i fältet för 
födelsedatum ger alltså träff på alla 
i databasen som är födda 1910-
1919. Skriver du in 191404 får du 
träff på alla födda i april 1914. Du 
kan också ange fler alternativ med 
semikolon emellan om så önskas. 
1911;191201 ger således träff på 
alla födda under 1911 eller i januari 
1912. 

Födelseort 
I källmaterialet är stavningen av 
födelseförsamlingarna mycket vari-
erande, men en översättningstabell i 
programmet med 22 000 varianter 
ger den nutida stavningen. Alla 
personer som är födda utomlands 
saknar uppgift om födelseplats. 
Urval kan göras på församling, län 
eller landskap. 

Vid val av Landskap för födel-
seort är det dock de församlingar 
som ligger inom landskapet som 
styr datainnehållet, eftersom för-
samlingen är den minsta administ-
rativa enheten. Det betyder att för 
ett fåtal församlingar som klyver en 
landskapsgräns kommer alla invå-
nare att räknas till det landskap där 
de flesta bor. 

Länstillhörigheten för försam-
ling avser 1 januari 1971 (för Väst-
manlands län 1972), oavsett vilket 
län församlingen tillhörde när per-
sonen föddes. 

Boendeort 
Kyrkobokföringsort är alltid en 
svensk församling. Församling, 
kommun, län eller landskap kan 
anges som urval. 

Adress 
På grund av det mycket varierande 
formatet vid inskrivningen av 
adressen är antalet tecken vid sök-
ning begränsat till de fem första 
tecknen. Vid sökning med för 
mycket information i kan påföljden 
bli att den sökta personen inte ingår 
i träffbilden. 

Uppbördsdistrikt 
Detta fält återger en två positioners 
sifferkod som är knuten till fögderi-
ets uppbördsdistrikt som kan vara 
ett eller flera i en församling. 

Fastighetsnummer 
En femsiffrig kod som är unik för 
varje fastighet. Uppgiften används i 
sökprogrammet för att identifiera 
näraliggande fastigheter, framför 
allt på landsbygden där postadres-
sen kanske bara är angiven som en 
postlåda. Inom uppbördsdistriktet 
(se ovan under Distrikt) är fastighe-
terna (och därmed på landet byarna) 
sorterade efter bokstavsordning och 
nummerserien följer fastigheternas 
sortering. 

Källhänvisning  
Databasen består ursprungligen av 
24 länsvisa register. Som källa an-
ges Mtl (mantalslängd) och länet, 
med mantalsskrivningsåret efter, 

Sveriges befolkning 1970 
CD-skivan innehåller uppgifter om de drygt 8 miljoner personer som levde i Sverige i  
 november 1970. För oss släktforskare är detta en CD som kommer att bli uppskattad. 

Av Charlotte Börjesson 
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1971 för alla utom Västmanlands 
län där 1972 gäller. Enstaka avvi-
kelser till ovanstående kan före-
komma av sekretesskäl. 

Utskrift 
Sortering och gruppering vid ut-
skrift kan göras med sex olika vari-
anter vilka framgår av texten på 
knapparna. 

När du hittat rätt person 
Då du hittat önskad person kan du 
välja knapparna Samma adress, 
Samma fastighet och Samma områ-
de 

Samma adress 
Via knappen Samma adress kan 
man få fram alla som bor på samma 
adress som den markerade perso-
nen. Observera att adressen ska 
vara identisk! Storgatan 16A 2tr är 
inte detsamma som Storgatan 16A 
II. Detta beror på vilka som gjort 
den ursprungliga registreringen. 
Inom familjen brukar dock adressen 
vara identiskt skriven. 

Samma fastighet 
Via knappen Samma fastighet får 
man alla som är skrivna på samma 
fastighetsnummer som den marke-
rade personen. I en stad innebär det 
i praktiken ofta ett helt kvarter, om 
det avser hyreshus, medan villor har 

egna fastighetsnummer. 

Samma område 
Via knappen Samma område får 
man ett antal träffar på personer 
som bor i samma by (om det gäller 
landsbygden) eller i byar före eller 
efter i bokstavsordning inom upp-
bördsdistriktet. Detta kan vara en 
hjälp för att identifiera ett bynamn 
där det bara finns en postlådeadress. 

Tips! 
Fyll i så få sökparametrar som möj-
ligt. Ju fler du fyller i desto större är 
risken att någon är fel och då block-
erar den önskade träffen. 

Uppdateringar m. m framgår på 
Rötters webbsida 
www.genealogi.se/svbef1970. 

Fakta 
Sveriges befolkning 1970 
 

Utgivare 
Sveriges Släktforskarförbund 
Projektledare och ansvarig utgivare; 
Carl Szabad. Programmakare; Jo-
han Gidlöf, Digdata 
 

Systemkrav 
PC med Windows 95 eller senare 
och 16 bitars färg. Mus. CD-läsare. 
 

Diskutrymme 
Ledigt hårddiskutrymme vid CD-

installation; 165 Mb 
Ledigt hårddiskutrymme vid hård-
diskinstallation; 646 Mb 
 

Fungerar även för Mac 
Mac-användare som har och använ-
der programmet VirtualPC kan an-
vända CDn Däremot går det inte att 
köra sökprogrammet direkt i en 
Mac. 
 

Nätverk 
För licenser i nätverk, kontakta ut-
givaren Sveriges Släktforskarför-
bund Box 30222, 104 25 Stock-
holm, telefon. 08-695 08 90. 
E-post: info@genealogi.se. 
 

Manual 
Utförlig användningsmaual finns i 
pdf-format. Om du inte redan har 
Acrobat Reader, vilket behövs för 
att läsa pdf-filer, finns programmet 
med på CDn i svensk version. 
 

Köpes via webben 
Sveriges Släktforskarförbund 
www.genealogi.se 
 

Pris 
495:- inkl. moms för Föreningen 
Släktdatas medlemmar i och med 
att föreningen är ansluten till Sveri-
ges Släktforskarförbund. Övriga 
betalar 595:- inkl. moms.  

Ù 

Här har jag sökt på Harald Pihlgren, se till vänster 
och uppgifter om honom visas till höger, se ovan. Vid 
val på knappen Samma adress får jag fram hans fa-
milj, se ovan till vänster. Resultatet visar uppgifter om 
namn och födelsedata på hans hustru Birgit och deras 
fyra barn (mina sysslingar). Markerar jag var och en 
av dem kommer deras uppgifter till höger som ovan. 


