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Instruktion för sökning i Tabellverket på nätet
Denna kortfattade instruktion hjälper dig att navigera i söksystemet och att göra sökningar på rätt sätt.

Startsida
Först kommer du till söksystemets startsida.
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Söksida 1
Här kan du definiera urvalet utifrån område, tidpunkt och formulärtyper. Område kan väljas antingen
genom att välja län, välja område direkt genom fritextsökning eller en kombination av dessa. Resultatet blir
en lista över områden med angivna kriterier.
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Söksida 2
Här kan du göra urvalet av formulär utifrån de träffar du fått från första sökmenyn. Område kan väljas
antingen från rullgardinslistan ”Område, namnlista”, genom fritextsökning i rutan ”Område, namn” eller
genom att ange församlingskod i rutan ”Område, kod”.
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Träfflista
Här listas alla formulär som uppfyller de angivna sökkriterierna.
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Formulär
Här kan du studera uppgifterna från det valda formuläret (första sidan visas här). Detta görs antingen genom
att bläddra i formuläret eller genom att välja vilket avsnitt som ska visas.
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Förklarande texter:
Här följer några punkter där vissa begrepp förklaras och korta råd för sökningen ges.
*Område
Område är i de flesta fall en församling, men kan även vara flera namngivna församlingar, en del av en
församling eller andra geografiska enheter som till exempel pastorat.
**Område, placering
Uppgifter om områden kan finnas såväl i tabellhuvudet som i specifikationerna till tabellen.
I tabellhuvudet på varje formulär anges vilket geografiskt område som formulärets statistik avser och, oftast,
var området är beläget med referens till större områdesindelningar.
I samtliga formulär under 1800-talet med undantag för folkmängdsformulären för stadsförsamlingar finns
dessutom en tabell, s.k. specifikationstabell, där prästen förväntas ange en kortfattad statistik för flera
församlingar eller "hvar församling i Pastorat och Prosteri" eller "hvarje församling i Prosteriet". Vanligen
återfinns i Specifikationstabellen samma område som avsågs för formuläret som helhet, men ibland
redovisades alla församlingar som var belägna i samma pastorat som församlingen i tabellhuvudet.
***Fritextsökning
Vid sökning kan wildcard "%" och "_" användas för att matcha delar av områdesnamn, eller specifika tecken.
Tecknet "_" används i en sträng för att matcha en valfri bokstav, och "%" matchar ett antal valfria bokstäver.
Exempel:
Söksträngen "P%" matchar alla områdesnamn som börjar med bokstaven P. Söksträngen "H_lsingborg"
matchar alla områdesnamn som börjar på ”H” och slutar på
”lsingborg”men som har valfri bokstav däremellan, exempelvis "Helsingborg" och "Hälsingborg".
Söksträngen "%stad" matchar alla namn som slutar på "stad" och som föregås av ett antal valfria bokstäver,
exempelvis "Karlstad" och "Mariestad".
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