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1.  Jag tar min mormor Hilma He-
din som exempel. Hon var född 

den 13 oktober 1911 i Burlövs försam-
ling, som ligger mellan Lund och 
Malmö. I Burlövs församling väljer 
jag Födelse- och dopbok 1909-1919. 
(Så här kan det se ut på datorn, just 
detta exempel är hämtat från Arkiv 
Digital.) Alla barn som föddes under 
den här perioden finns antecknade i, 
någorlunda, kronologisk ordning. 

2.  Jag letar mig fram sida för sida 
till oktober 1911. På sidan 53 

hittar jag Hilmas födelsenotis. Här 
finns också föräldrarnas namn. 
Ibland står det var familjen bor, men 
i detta fall ges istället en hänvisning 
till sidan 88 i församlingsboken.

Släktforska  
steg för steg

3.  Jag väljer Burlövs församlings-
bok 1909-1914. Om det är många 

barn som föds kan det ibland finnas 
flera böcker för samma tidsperiod.

4.  I församlingsboken 1909-1914 
går jag direkt till sidan 88. Vet 

man inte sidan får man söka på adres-
sen i registret (oftast i början av bo-
ken), eller helt enkelt bläddra sig fram-
åt i boken för att komma rätt. Här 
läser jag att Hilmas far hette Nils 
Jönsson Hedin och var född i Uppåkra 
1873, modern Anna Persson var född i 
Östraby, 14 mars 1877. Det finns även 
uppgifter om syskonen. Nu vill jag gå 
vidare och leta efter Annas föräldrar.

5.  För att hitta Annas födelsenotis 
väljer jag Östraby församling, 

och födelse- och dopbok 1863-1879 (ur 
ett liknande register med ett utseende 
som ser ut om det under punkt 1)

6.  Jag bläddrar i födelseboken för 
att hitta mars 1877. På sidan 131 

finns Anna. Föräldrarna heter Per 
Nilsson och Karna Andersdotter. Fa-
miljen bor i Oderup nr 3, och det finns 
en hänvisning till sidan 166 i husför-
hörslängden.

7.  Jag går till Östraby 
församlings husför-

hörslängd 1872-1877 
(med ett liknande utseen-
de på datorn som under 
punkt 1).

8.  På sidan 166 i hus-
förhörslängden finns 

hela familjen med sina 
namn, födelsedatum och 
födelseförsamlingar. Här 
noterar jag föräldrarnas 
födelsedata. Jag ser att 
mor Karna är född 29 maj 
1852 i Kärrstorp.

9.  För att hitta Annas mor Karna 
väljer jag Östra Kärrstorp för-

samling, och födelse- och dopbok 
1822-1861 (ur ett register med ett lik-
nande utseende på datorn som under 
punkt 1).

10. På sid 122 finns Karnas födelse-
notis. Där kan jag läsa att hennes 

föräldrar heter Anders Nilsson och 
Anna Jönsdotter, och att de bor på 
Rönås no 5. 

11.  Jag går till Kärrstorps försam-
lings husförhörslängd 1849-1856 

(med ett liknande utseende på datorn 
som under punkt 1).

12. I husförhörslängden för 1852 hit-
tar jag föräldrarna Anders Nils-

son och Karna Andersdotters  födelse-
datum och födelseförsamlingar, och 
kan leta upp deras respektive födelse-
notiser i Brandstads församling.Artikelförfattarens mormor Hilma, och 

mamma Ulla, cirka 1946.

I födelseboken för en viss period hittar man de barn 
som föddes under de åren, som här Hilma Hedin.

Församlingsboken har uppgifter om en viss familj, i detta fall Hilmas.

Från husförhörslängden kan man gå 
vidare bakåt i släktleden.

Om något eller flera namn är strukna i 
husförhörslängden betyder det att perso-
nerna har flyttat eller avlidit. 

13. För att kunna fylla i de andra 
rutorna i släktträdet får jag leta 

upp Hilmas morfar Pehrs födelseno-
tis i Fränninge, och hennes far Nils 
födelsenotis i Uppåkra. 
     Därefter letar jag mig vidare mel-
lan födelseböcker och husförhörs-
längder precis som tidigare, tills jag 
hittat alla namn. Ett släktträd att 

fylla i namn, datum och församling 
i är en bra hjälp! En gratis antavla 
hittar du till exempel på: webbutik.
riksarkivet.se

När du lärt dig hur du förflyttar dig 
mellan husförhörslängder och födel-
seböcker finns det mycket mer att ut-
forska. Prova att öppna vigselböcker, 
dödböcker och flyttlängder.

Använd gärna ett släktträd, en så kallad antavla, för att hålla reda på de släktingar du 
hittar, och uppgifterna om dem. I början räcker det ofta med en antavla på papper.


