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Har du soldater i släkten känner du förmodligen 
till Centrala Soldatregistret, som är en nationell 
sökdatabas över indelta soldater. Men hur söker 
man egentligen för att få relevanta träffar? Här 
får du lite tips på hur du gör.  Text: Maria Bratt

Så hittar du din soldat    någonstans i Sverige
NÄTKÄLLAN:  
CENTRALA SOLDATREGISTRET

    Andra Livgrenadjärregementet
    Bohusläns båtsmanskompanier
    Bohusläns regemente
    Dalregementet
    Första Livgrenadjärregementet
    Gotlands båtsmän
    Hallands båtsmän
    Hälsinge regemente
    Jönköpings regemente
    Kronobergs regemente
    Livregementets Dragoner
    Livregementets Grenadjärer
    Livregementets Husarer
    Norrbottens regemente
   Norra Roslagens båtsmanskompani
    Närke-Värmlands regemente
    Närke regemente
    Roslagens båtsmanskompani
    Skaraborgs regemente
    Skånes samtliga indelta förband

    Smålands båtsmanskompani
    Smålands Grenadjärer
    Smålands Husarregemente
    Södra Möre båtsmanskompani
    Södermanlands regemente
    Tjust båtsmanskompani
    Upplands femmänningsregemente
    Upplands regemente
    Upplands tremänningsregemente
    Västergötlands båtsmanskompani
    Västgöta regemente
    Västgöta tremänningsregemente
    Västgöta Dals regemente
    Västerbottens regemente
    Värmlands Fältjägare
    Värmlands regemente
    Västmanlands regemente
    Älvsborgs regemente
    Östgöta regemente

Regementen som ingår:

Porträtt av 
okänd soldat 
vid Upplands re-
gemente I 8. 
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1 Soldatens för- och efternamn  
(soldatnamn) skrivs i samma fält 

med efternamnet först och med mel-
lanslag mellan efter- och förnamnet. 
Alltså: Efternamn Förnamn

Du kan söka antingen på efternam-
net eller på förnamnet eller båda sam-
tidigt om du känner till det fullstän-
diga namnet. Exempel: Fröjd Johan. 
Systemet är inte känsligt för versaler 
eller gemener. Ange inget kommateck-
en mellan namnen.

Fältet är automatiskt trunkerat vil-
ket betyder att om man söker på ett 
namn så visas också de namn där det 
du sökt på utgör en del. Exempel: Sö-
ker du på ”Holm” visas alla poster 

som innehåller frasen ”Holm” exem-
pelvis Holmgren, Holmkvist, Söder-
holm, Cederholm osv. 

2 Släktnamn
Släktnamnet är det namn sol-

daten hade innan han fick sitt soldat-
namn. I de allra flesta fall hans pa-
tronymikon. Fältet består av endast 
efternamnet. 

3 Född och död, datum
Här ska du inte skriva in några 

komman, bindestreck eller mellan-
slag. Sök på år, månad och dag så här: 
18780912 eller på endast årtal eller år-
tal och månad enligt samma princip. 

I rutorna för antagen 
och avsked ska du söka 
på bara årtalet. I den full-
ständiga posten är bara 
årtalet synligt.

4  Regemente och kompani
Dessa två fält har också automa-

tisk trunkering. Försök därför att ange 
ett så exakt sökord som möjligt. Nam-
net på kompaniet är registrerat enligt 
C Grills stavning/benämning. Till vän-
ster på uppslaget har du en lista med 
de regementen som ingår i soldatre-
gistret i dag.

5 Rote och Socken
Rotenamnet är registrerat med 

modern stavning om stavningen skil-
jer sig från Grills. Socknens namn ska 
skrivas med modern stavning. 
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Sök i databasen:
Liksom gifta kvinnor fick soldater nya efternamn mitt  
i livet. Dessutom kunde många soldater få samma 
efter namn. Här är några tips på hur du söker i soldat-
registret och undviker några vanliga fallgropar. 
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Källa: Centrala Soldatregistret
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Claes Grill sammanställde 1855 tabeller över 
armén som i dag till stor hjälp för släktforska-
re. CD-skivan Grill är den digitaliserade varian-
ten som finns i Rötterbokhandeln.

Databasen som finns sökbar på nä-
tet är ett samarbete mellan Centrala 
Soldatregistret (som äger basen) och 
Linköpings Universitet som upplåter 
plats för den på sin server. Uppgifter-
na du hittar i Centrala Soldatregistret 
är avgiftsfria. Men att ta del upp-
gifter om soldaten från 
externa register kan 
kosta, då det upp till 
varje register att själva 
bestämma om avgift. 
Det centrala registret 

består av lokala soldatregister och re-
gistreringen görs ideellt av föreningar 
eller privatpersoner runt om i Sverige. 
Kontaktuppgifter till de lokala soldat-
registren hittar du under fliken Kon-
takter på hemsidan www.soldatreg.se

Soldater 1682-1901
Databasen innehåller i dag omkring 
500 000 uppgifter om de indelta sol-
dater som tjänstgjorde mellan 4/12 
1682 och 31/12 1901 i det yngre in-

delningsverkets organisation. Den 

är inte komplett utan nya soldater re-
gistreras kontinuerligt och nya uppgif-
ter tillkommer i de redan registrerade 
soldaternas poster. Du kommer till 
sökformuläret genom att följa länken 
Databasen under fliken SÖK SOLDAT. 
Direktlänken till söksidan är www.ep.liu.
se/databases/soldatregister/search.sv.aspx

Less is more
I Centrala Soldatregistrets sökformu-
lär finns ett antal fält där du kan fyl-
la i det du känner till om din soldat. 
Men tänk på att less is more! – det är 
inte meningen att du ska fylla i alla fält 
på samma gång – då riskerar du bara 
att  något av det du fyllt i inte match-
ar uppgifterna som finns i databasen. 
Behöver du hjälp med din sökning kan 
du kontakta Centrala Soldatregistret 
som gärna hjälper till. Deras e-post-
adress är: soldat@soldatreg.se. 

Missa inte den ypperliga ordlista 
som finns på soldatreg.se. Den innehåll-
er ett urval ord som du stöter på i det 
militära historiska materialet och här 
hittar du även ord med en lokal an-
knytning skrivna på ett dialektalt sätt.


