
Tjänst

Tillgång till 

Svenska 

kyrkböcker

Tillgång till 

SCB-utdrag

Tillgång till 

mantalslängder

Tillgång till 

Bouppteckningar

Tillgång till 

domböcker

Tillgång till 

utländskt material

Kompletta 

befolknings-

register Exempel på övrigt intressant material Bildkvalitet

Prisuppgift 

1 februari 2017

Ancestry

I princip hela 

Sveriges 

kyrkböcker fram 

till 1860.

1860-1941 Nej Nej Nej Ja Nej

Utländskt material för bland annat 

USA, England och Canada

Register:

Emigranten Populär, 1783-1951

Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951

 Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1860-1941

Endast svartvita bilder av 

låg till ibland acceptabel 

kvalitet vilket gör texten 

många gånger svårläst 

och man kan lätt missa 

viktig information.

135 kronor per 

månad, 995 kronor 

för ett år med svenskt 

material.

295 kronor per 

månad, 1995 kronor 

för ett år om du även 

vill ha åtkomst till 

utländskt material.

Arkiv 

Digital

Hela Sveriges 

kyrkböcker fram 

till och med vad 

sekretess-gränsen 

tillåter (i år 1946). 

1925-1945
Från äldsta tid 

fram till 1820

Från äldsta tid 

fram till ungefär 

1940-tal

Från äldsta tid 

fram till 1700-

talets mitt. 

Volymer därefter 

tillgängliga via 

beställnings-

fotografering. 

Har börjat att 

komma både 

register och 

digitaliserade 

bilder, dock ännu i 

liten omfattning. 

1950

1960

Slottshäktenas fånglistor 1750-1825

Kyrkoböcker från fängelser ca 1850-1940

Generalmönsterrullor

Sjömansrullor/mönstringsliggare

Stamkort (pågående projekt)

Handlingar från domkapitlen

Skolmatriklar från läroverk

Porträtt över frigivna fångar 1876-1910

Svenskar i USA 1940

Register:

Befolkning i Sverige 1880-1920

Alla bilder är i färg med 

uteslutande hög skärpa 

och bra kvalitet. 

AD arbetar kontinuerligt 

med att digitalisera om 

enstaka sidor som ej har 

tillräckligt hög kvalitet. 

295 kronor för en  

månad, 1395 kronor 

för ett år. 

Önskar man tillgång 

till alla register kostar 

ett år 1795 kronor. 

Svar

Hela Sveriges 

kyrkböcker fram 

till och med vad 

sekretess-gränsen 

tillåter (i år 1946). 

1860-1946
Från äldsta tid 

fram till 1820

Från äldsta tid och 

fram till 1860 

samt för åren 

1980-2001

Nej Nej

1880

1890

1900

1910

Porträtt över frigivna fångar 1876-1939 

Lagfartsböcker 1875–1933

Fastighetsböcker 1933–1980-talet

Jordeböcker ca 1630–1750

Landskapshandlingar 1530–1630

Krigsarkivets porträttsamlingar

Till största delen endast 

bilder i gråskala. 

Flera av bilderna är 

förvånansvärt suddiga. 

245 kronor för en 

månad, 1095 kronor 

för ett år. 

Jämförelse framtagen 1 februari 2017 av
Daniel Johnsson, Vimmerby

https://anforskning.wordpress.com/

Jämförelse av

TJÄNSTER FÖR SLÄKTFORSKARE
för åtkomst av källmaterial

Vilken tjänst ska man välja för åtkomst av svenskt källmaterial vid släktforskning?

Detta är en vanligt förekommande fråga, och även vad det är som skiljer de olika tjänsterna åt. Jämförelsen ovan är för att få en snabb överblick över

vad Ancestry, Arkiv Digital och SVAR har att erbjuda. Personligen rekommenderar jag att man har ett löpande abonnemang hos Arkiv Digital och där

utöver tar kortare abonnemang hos Ancestry för emigranter, och även sporadiska abonnemang hos SVAR för åtkomst av deras material. 


