
 Kurser och föredrag i släktforskning 

 Hösten 2019 i Kristianstad 

Se vidare info på www.aneken.se 

Anmälan och frågor: kursledare Ewa Nilsson  ewa.nilsson@aneken.se 

FÖREDRAG: 

"Att börja släktforska" onsdagen den 28/8 kl 14.00 på Degeberga bibliotek  

Funderar du på att börja släktforska? Ewa Nilsson visar vad man kan hitta om sin släkt 
i olika databaser och arkiv på nätet.  Info om höstens kurser i släktforskning på 
Studieförbundet Vuxenskolan.  

"Att börja släktforska" torsdagen den 29/8 kl 15.00 på Vuxenskolan i Kristianstad 

Funderar du på att börja släktforska? Ewa Nilsson visar vad man kan hitta om sin släkt 
i olika databaser och arkiv på nätet.  Info om höstens kurser i släktforskning på 
Studieförbundet Vuxenskolan.  

KURSER: 

Lördagen den 19/10 kl 13-17 på Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad 300 kr 
Introduktion i släktforskning för dej som vill prova på att släktforska. Ewa Nilsson visar 
vad man kan hitta om sin släkt i olika databaser och arkiv på nätet. Hjälp både med att 
komma igång med forskningen och hur man DNA testar sig samt avläser resultaten.  

Nybörjarkurser: måndagar och torsdagar kl 14-17, 7 gånger varannan vecka 

Genomgång av kyrkböcker och hur de är upplagda. Man får även lära sig läsa gammal 
handstil. Tekniken vid släktforskning och hur man går till väga är väldigt viktig. Tips för 
släktforskning med DNA. Alla börjar forska på sin egen släkt med individuell hjälp från 
kursledare. Kostnad 1250 kr. 

Fortsättningskurser: tisdagar och onsdagar kl 14-17, 7 gånger varannan vecka 

Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, 
soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets 
kartdatabas. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Deltagarna får hjälp med 
texttolkning i forskningen. Studiebesök på kommunarkiv. Kostnad 1250 kr. 

Handstilstolkning och olika teman: måndagar och torsdagar kl 14-17, tisdagar kl 
17.30-20.30, 7 gånger varannan vecka 

På denna kurs lär man sig tolka olika handstilar från 1600 – till 1800 -tal. Ett måste för 
dej som vill komma vidare i din forskning! Vid varje tillfälle kommer det också att 
diskuteras ett specifikt ämne som väljs ihop med cirkelledare och grupp, t ex 
bouppteckningar, sockenstämmoprotokoll etc. Kostnad 1050 kr. 

http://www.aneken.se/
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