1900-tals forskning
Forskning på 1800-talet och tidigare är ganska lätt, enda svårigheten kan vara att tyda vad
som står skrivet, då handstilarna varierar mycket. Och alla dessa övestrykningar där man skall
se vad som står under dessa.
Böckerna före 1890 är lättillgängliga genom Genline, Arkiv Digital och SVAR. Men när
man kommer in på 1900-talet kommer svårigheterna. Här är inte materialet så lättillgängligt
längre.
Av olika anledningar.
Böckerna har funnits på pastorsexpedtionerna och har inte lämnats in till landsarkiven förrän
de senaste åren, i vissa församlingar finns de fortfarande kvar. Sedan finns det en
sekretessgräns på 70 år, för att publicera uppgifterna.
Hjo-Tibro släktforskarförening har därför fotograferat av arkiven för Hjo, Tibro och
Karlsborgs kommuner fram till sekretessgräns. Dessa bilder finns tillgängliga på DVD-skivor.
På SVAR finns SCB-utdragen på födde död och vigsel fram till sekretessgränsen 1940.
Genline har samma böcker fram till 1938.
Arkiv Digital har orginalböckerna i vissa församlingar fram till sekretessgräns. CD-skivorna
Sveriges befolkning 1970 och 1980 är till stor hjälp liksom Sveriges dödbok 1901-2009.
Sedan finns det några sidor på nätet för nu levande personer över 16 år Ratsite:
http://www.ratsit.se/bc/search.aspx Birthsday: http://www.birthday.se/ här måste man vara
medlem som är gratis för att få ut adressen.
Upplysning http://www.upplysning.se/ här måste man också registrera sig. Men en
kombination av dessa register och bilder kan man komma åt de flesta. De som är födda 19411970 och inte bor hemma hos föräldrarna 1970 är dock svåra att få tag på om man inte ha
fullständiga uppgifter, eller de har unika namn.
SVAR har även 1930 års folkräkning. Men den är inte sökbar utan man måsta veta var de
bodde vid den tiden för att ha någon användning av den. En annan svårighet när man skall
söka, är att man står registrerad på sin verkliga födelseplats fram till 1947.
Efter 1930 är flertalet av barn födda på något BB eller liknande. T.ex för barn från Hjo står de
flesta registrerade på Mariestad, Karlsborg, Tidaholm, Falköping eller Skövde. När man inte
kommer längre är ett sätt att beställa hem bouppteckningar. Detta görs enklast på
landsarkivens hemsidor.
Sveriges gravbok som kom ut till julen 2008 kan också ge uppslag till sökning. Tyvärr är den
långt ifrån komplett.
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