
Arkiv på nätet. 
Genline/ numera uppköpt av Ancestry. 
kostnad helår 1295:- kvartal 395. -månad 195:--  samma bilder på Ancestry 995:-- men med 
sämre bildvisare. 
Historiska kyrkböcker skannade från Mormonfilmer. Husförhör till omkring 1890 Födelse, död 
och vigda tillomkring 1860 Scb-utdrag ur födelse, död och vigda 1860-1898 Håller på att lägga in 
dessa fram till 1940. Det kommer även en del församlingsböcker – Mycket varierad kvalitet på 
bilderna. + Snabbt och bra bläddringsprogram. 
 
Svar 
kostnad helår 995:- halvår 695:- månad 245:-Scb-utdrag födelse, död och vigda 1895-1940, 
Födelseböcker 1860-1895 original. Folkräkningar indexerade 1880 1890, 1900, 1910 börjar 
komma, 1930 (ej indexerad) 
Generalmönstringsrullor Mantalslängder och annat smått och gott. Håller på med att skanna äldre 
kyrkböcker (bättre kvalitet än Genline) nya volymer publiceras regelbundet. 20 000 bilder per 
dag. Bläddringsprogrammet något primitivt 
 
Arkiv Digital 
kostnad helår 1195:-- halvår 695:-- Kvartal 395:-- månad 135:-- Kan finnas rabatter. 
Nytagna bilder på historiska kyrkböcker fram till omkring 1895-1900. Klara är: Gotland och 
Jämtland är inte klara ännu men beräknas klara i slutet av 2011. Hög kvalitet på bilderna. Har 
aktuell arkiv-numrering, inga delade böcker som irriterar på Genline. I sockenrutan finns alla 
böcker med även de som ligger under andra församlingar. Därför måste man t.ex inte veta att 
Hjo:s husförhörslänger 1810-36 ligger under Norra Fågelås. 
Bra bläddringsprogrammet. Något slöare än de andras program, beroende på högupplösta 
bilder. 
Välj program efter vad du vill man ha ut av din forskning. För tillfället är Genline mest komplett 
för böcker äldre än 1890. Dock han man ofta dåliga bilder som kan vara svåra att tyda. Genline är 
snabbt och lämpligt när man måste bläddra i böckerna. 
 Har en ganska ny dator och en snabb uppkoppling så är nog Arkiv Digital att föredra på grund av 
dess lättlästa bilder. Har i vissa fall även orginalböcker in på 1900-talet. 
Skall man forska på 1900-talet är Svar för tillfället bäst då de har SCB-utdragen fram till 1940. 
Det ideala är ju att ha tillgång till samtliga Själv använder jag Arkiv Digital som huvudprogram, 
Genline har jag inte längre på grund av dess dåliga läsbarhet. 
Svar använder jag för punktinsatser när man skall ha reda på någon födelse eller död på 1900-
talet. Svar har ju en del annat som kan vara intressant, som komplement, som t.ex. 
mantalslängder. När Svar fått in alla historiska böcker så blir det nog svårt fört Genline att 
överleva. Ett råd är dock ta inga långtids-abonnemang på Genline. 
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