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Den som har börjat med nutidsforskning har märkt att de senaste 70 åren så ändras metoderna
väsentligt för släktforskaren. Kyrkböcker är inte tillgängliga, pga. sekretess, men andra källor blir mer
värdefulla. Utan Sveriges dödbok och SCB:s folkräkningar så skulle nutidsforskningen bli mycket svår.
Men det finns många andra intressanta källor och jag upptäckte nyligen hur mycket information man
kan få från dödsannonser.
Det kanske viktigaste är att man kan få dödsdatum för personer avlidna efter 2017, då den senaste
versionen av Sveriges dödbok, version 7, slutar. Men mycket annat spännande kan man få fram om
man hittar annonsen och den är utförligt skriven: Tilltalsnamn, namn på partner, namn på barn och
deras respektive, ibland även barnbarnens namn samt datum och plats för begravningen. I de 53
dödsannonser jag hittills hittat för släktingar så har jag hittat barn jag missat i folkräkningarna och
barn som avlidit i unga år (och alltså saknas i annonsen). Utifrån minnesord, dikter och symbol kan
man också få en bild av personens intressen. Så jag letar inte enbart efter de som jag inte har
dödsdatum för utan för alla som dött de senaste åren. Kom dock ihåg att dödsannonserna är en
sekundärkälla och bör verifieras, om möjligt, med originalkällor.
Så här gjorde jag: Sök ut alla personer som inte har döds-händelse i släktträdet och filtrera sedan
fram de som är födda före 1935. Leta i de söktjänster som beskrivs nedan. På så sätt kan du hitta
avlidna som du missat. Gör om sökningen med alla som avlidit 2005 – 2020 om du vill komplettera
med andra uppgifter än dödsdatum.
Tips: Skapa en mapp Dödsannonser bland dina släktbilder och spara dödsannonsen där. Koppla den
sedan till personen i släktträdet som ett länkat dokument, så kan du enkelt få fram dödsannonser
direkt från släktträdet.

Så kan du koppla dödsannonsen till personen i släktträdet (Min släkt)
Det finns tre tjänster på nätet som verkar vara rikstäckande. Men de är inte kompletta, inte ens
tillsammans. Och det kanske aldrig gjordes dödsannonser för alla avlidna personer. Det verkar som
det är störst chans att hitta annonser från de senaste 15 åren.

Familjesidan
Familjesidan.se drivs av ett stort antal begravningsbyråer tillsammans sedan 2007. Man kan söka på
namn och årtal för födelse och död. Enkel och överskådlig. När du hittat en dödsannons så kan du
högerklicka på den och Spara som. Tjänsten har över 400 000 annonser.

Sökning på Familjesidan alla Andersson som föddes 1930
Söktips: Sök på efternamn födelseår dödsår, t.ex. ”Andersson 1931 2012” så får du alla Andersson
som föddes 1931 OCH dog 2012. Undvik förnamn om du inte är söker på tilltalsnamn och stavning.
Sökning på hela datumet funkar dåligt.

Tillminne
Tillminne.se är ett samarbete mellan 80 lokala tidningshus. Samarbetet inleddes 2008. En lista på
dagstidningar som ingår finns på sidan. Lite bökigare att söka, man kan inte använda årtal som filter
och det är ju naturligt för släktforskare. Däremot kan man filtrera på län och kommun, det senare
dock svårt då tidningarna inte följer kommungränserna. Lätt att spara bilderna genom högerklick.
Söktips: Sök på efternamn och förnamn (flera kan anges). Om det är många träffar filtrera på län.
Glöm inte att återställa länet till nästa sökning!

Fonus
Minnessidor.fonus.se drivs av Fonus, en stor, rikstäckande begravningsbyrå. Både en enkel och en
avancerad sökfunktion. Söka på årtal möjligt, men funkar inte f.n. i den avancerade sökningen. Svårt
att spara dödsannonsen, men om man klickar på Skriv ut annonsen kommer man till ett läge innan
utskrift där man kan spara bilden genom högerklick.
Söktips: Sök på efternamn dödsår, t.ex. ”Andersson 2012”. Om du söker på två årtal får du alla som
föddes 1931 ELLER dog 2012, dvs en mycket längre lista. Sortera efter födelsedatum och skrolla i
listan till det födelsedatumet kommer. Här kan man använda hela datumet om man behöver 193111-19. Testa gärna den avancerade sökningen, men jag tyckte den funkade dåligt, kändes buggig.

Enskilda dagstidningar
Om man vet var personen dog kan man ofta även söka i den lokala dagstidningen, sök efter Familj,
Minnas, Dödsannonser mm. Men olika tidningar har olika erbjudanden. Dessutom ligger dessa
annonser nog inte kvar så länge, en dödsannons från 2012 för en släkting som jag hittade på
Norrtelje Tidning för några år sedan finns inte längre kvar. Men den hittade jag nu på Fonus.
Jag bedömer det som hög sannolikhet att finna den dödsannons du söker om personen dog de
senaste fem åren.
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