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Släktforska på 
Umeå stadsbibliotek

Med bibliotekskort får du tillgång till 
våra lånedatorer där du kan söka i socken-
sammanställningar och i Riksarkivet.

Ta med dig nyfikenhet, gott om tid och 
papper och penna. En portion tålamod är 
också bra att ha.

Hjärtligt välkommen att söka dina rötter 
hos oss på stadsbiblioteket.

Så här gör du för att använda 
släktforskningstjänsterna
För att kunna använda bibliotekets datorer 
behöver du ett bibliotekskort. När du har det 
kan du sedan enkelt boka en dator via 
Minabibliotek.se (se till att ha pinkod för ditt 
lånekort tillhands eftersom den krävs för att du 
ska kunna logga in och boka) 

”Det här 
med släktforskning är 

som ett gift”
Gun-Britt Pihl

Mer information
Avdelningen Rötter ligger på plan 2 i Väven. 
Förutom det digitala materialet har vi också 
många böcker om släktforskning du kan låna. 
Vill du veta mer om släktforskning på stadsbib-
lioteket eller boka en tid för introduktion kan 
du kontakta: 
Birgit Lindgren
090-16 33 19
073-073 59 40
birgit.lindgren@umea.se

För mer information om släktforskning på 
Umeå stadsbibliotek och övriga bibliotek i 
Umeå kommun se Minabibliotek.se.

Läs mer om släktforskning hos Sveriges släkt-
forskarförbund på www.genealogi.se.

”Att släktforska är både ett 
spännande detektivarbete och 

en rogivande hobby”
Sylvia Jonsson, Umeå



Databaser online
Arkiv Digital – Släktforskning i färg på nätet. Här 
hittar du 57 miljoner färgbilder på kyrkböcker och 
andra historiska dokument, till exempel Domböcker 
där bouppteckningar ingår.

SVAR Riksarkivet – Här kan du söka i Riksarkivets 
digitala arkiv, register och databaser. Du kan även 
söka information om arkiv och arkivinstitutioner i 
Sverige. Folkräkningar för åren 1860, 1870, 1880, 
1900, 1910, 1930. Flottans rullor, frigivna straff-
arbetsfångar, generalmönsterrullor, krigsarkivets 
porträttsamling, landskapshandlingar 1530-1630, 
mantalslängder 1642-1820, SCB födda, vigda, döda 
1860-1944. Fastighetsböcker 1933-1980-talet med 
mera.

Material från Sveriges släktforskarförbund
Sveriges befolkning 1900, 1970, 1980, 1990

Sveriges dödbok 1901-2013. Sjätte versionen av 
Sveriges dödbok. Totalt innehåller den cirka 9,3 mil-
joner poster. De data som redovisas för i stort sett 
alla är namn, adress, personnummer, döddatum, 
civilstånd, civilståndsdatum, födelse- och dödför-
samling.

 
Övrigt material 
Buresläkten II 900-tal-1900-tal.
Byar och gårdar i Burträsk 1539-1800.
Bygdeå byar och gårdar 1600-1800.
Johan Bures Släktbok.
Lycksele 1700-1820.
Lövånger 1600-1800.
Malå 1744-1920.
Norsjö 1743-1900.
Nysätra byar och gårdar 1600-1800.
Piteanor 2011.

Det här kan du hitta 
på avdelningen Rötter

Spinnel-Annas samlade släktingar 1765-2010.
Thords släktskiva. Arkivlektor emeritus Thord 
Bylunds samlade forskning. Han arbetade på Härnö-
sands landsarkiv.
Umeå landsförsamlingar, byar och gårdar 1600- 
1760. Forskare är Agneta Olofsson.
Vigda i Umeå stad 1726-1936.
Åsele 1686-1920.
Åseleborna 1930.
Ministerialregister för Jämtland. Ett register över 
födda, vigda, döda och flyttade personer i Jämtlands 
län.
Västerbottens regemente 1667-1762. General-
mönsterrullor och övriga militära rullor, krigsfångar 
med mera.
Västerbottens mantalslängder 1654-1695.
Lappskatteland, nybyggarland med kartor.
Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexikon över 
Sverige.
Roten. Samer och nybyggare i inlandet och fjäll-
världen, en samling av Kjell Åke Lundströms släkt-
forskningsmaterial. Mycket bra material om man 
släktforskar bland samer och nybyggare i inlandet.
Smedskivan 4, 2013. Person- och släktuppgifter för 
vallonättlingar, deras familjer och närmaste släk-
tingar i Sverige. Innehållet är framtaget av en grupp 
erfarna släktforskare inom Sällskapet Vallonättlingar. 
Innehåller nästan 120 000 personer.
Svenska gods och gårdar: Norrbotten, Västerbotten, 
Hälsingland, Medelpad, Ångemanland och Härje-
dalen.
Emibas cirka 1,1 miljoner människor, huvudsakligen 
material före 1930. Vid emigrationen från Sverige 
till Nordamerika under 1800- och tidiga 1900-talet 
lämnade ungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och 
flyttade främst till USA.
Född – Vigda – Döda i Ådalen. Innehåller informa-
tion om personer som är födda, vigda eller döda i 17 
församlingar från tre kommuner i Västernorrlands 
län
Medelpad 1500-1800. Familjeregister för socknarna 
i Medelpad.
Rotemannen 2. 5,7 miljoner poster ur Rotemansar-
kivet i Stockholm mellan åren 1878-1926.


