
Ett modernt sätt att släktforska. 
Underlättar och gör det hela enklare och snabbare 
 
För att få rätt grunduppgifter använder man som tidigare Sveriges dödbokför att få riktiga 

uppgifter. 

 

Som ett ex börjar jag med min far 

Följande uppgifter står i Sv dödbok.. 

 

18941231-6110 

Bergstrand, Per Hjari 

Borrbäck 1:5, Borrbäck 

Död 26/2 1970. 

Kyrkobokförd i Hjo landsförs, Hjo kn (Skaraborgs län, Västergötland). 

Född 31/12 1894 i Hjo landsförs (Skaraborgs län, Västergötland). 

Gift man (24/6 1934). 

-------------- 

Med dessa uppgifter börjar jag i Arkiv Digitals register 

först i BiS, Befolkningen i Sverige 1840-1947 

Börjar med att skriva in födelseår och församling. Som vid all sökning skriv in så lite som möjligt. 

Om det blir många träffar förfina sökningen. 

 
 

Då får jag följande resultat 



 
Ni ser att förnamnet varierar Per Jared är vad som står i kyrkböckerna. Men när han blev 

vuxen ändrade han det till Per Hjari, meda registrerare Har skrivit Per Hjori. 

 

Han finns då med i 4 olika husförhörslängder i längden 1922-41 två gånger på grund att han 

gift sig med mor och fått en ny plats i längden. 

 

Klickar man på den andra 1889-1900 så får man följande bild. 



 
 

Sedan finns det direktlänk till källan husförhörslängden AI:8 och länk till rätt födelsebok 

 



 
 

Eftersom han är född den 31 dec 1894 så bör han vara den sista som är inskriven i denna bok 

så bör han finnas på sista sidan. 

 

 
 

Enklare än så kan det inte bli. 

 

Sedan är det bara att fortsätta på samma sätt, med t.ex. farfar  osv. 

 

Avskrifterna är gjorda i lågprisland i fjärran östern, så det är mycket fel. 

För det mesta stämmer datum medan namn ofta är förvanskade. 

 

Hittar man inte får man söka på annat sätt. Ta bort datum och lägg till namn så brukar det gå. 

 

Sedan kan man även använda registren 1940, 1950, 1960, 1975,1985 med samma sök 

parametrar. 

1 1940 kan man även få fram källan.  

 

Karl Bergstrand 2020 

 


