Varför hittar jag inte Anders Andersson i födelseboken.
I husförhörslängden finns Anders Andersson född den 1808-08-08 i Fröjered.
Varför hittar jag honom inte i födelseboken för Fröjered på detta datum?
Den vanligaste orsaken är att han är född i någon anexförsamling, för Fröjered (Korsbergas
och Fridene) (Lär dig Anex-församlingarna i de områden du forskar)
Vid flytt från församlingen blir man oftast förd för huvudförsamlingen. Det var här som
kyrkoherden fanns, som skrev ut flyttbetyg. Detta följer sedan livet ut.
Hittar man honom inte heller i Korsberga eller Fridene, så finns det andra felkällor.
Flytta man ofta så kan datumet ha blivit felskrivet någon gång och detta fel kvarstår sedan.
Exemel: Jag undersökte en kvinna från Fågelås, åt en man från Usa. Hon flyttar till Habo
därifrån till Ljungarum i Småland kommer tillbaka efter ett år till samma gård i Habo. När
hon skrivs in igen så är födelseåret ändrat från 1877 till 1879 även efternamnet från Lax till
Johansdotter. Med detta datum och namn finns hon sedan i alla register.
Ett annat fel kan vara att det blivit fel födelseförsamling vid någon flytt.
I dessa fall är det bara att gå den tunga vägen och följa honom tillbaka i husförhör och
flyttningslängder, då kan man hitta man felet, om man har tur.
Ett exempel var en kvinna i Acklinga som stod som född i Acklinga men fanns inte där, ej
heller i anexförsamlingarna Agnetorp och Baltak.
Efter att ha följt henne bakåt i några husförhörslängder, så stod hon rätt som det var som född
i Daretorp. I Daretorps födelsebok fanns hon och då gick det att fortsätta följa upp anorna.
Sen kan det hända att han inte har blivit inskriven i födelseboken. Detta händer, fast det är
ovanligt. Det kan finna luckor i födelseboken större eller mindre. I Hjo Landsförsamling
saknas åren 1818-22. I Värsås 1756 föds inga barn mellan maj-september då kan man
misstänka att en kladdlapp kommit bort.
Exempel: pappa har två syskon som inte finns inskrivna i födelseboken. Orsaken kan vara att
farfar och farmor, som var strängt frikyrkliga, inte lät prästen i Hjo döpa barnen. De
efterföljande barnen är döpta av en präst från Småland. Det var väl i samband med dopet som
de skrevs in i födelseboken som även är dopbok.
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