
 SLÄKTFORSKNING VÅREN 2020 

Kristianstad - Nybörjarkurs med kyrkböckerna  

Genomgång av alla kyrkböckerna 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. 

Individuell hjälp hela tiden. Alla börjar forska på sin egen släkt. Tips om hur man kan 

använda sitt DNA i släktforskningen. Vi använder både ArkivDigitals programvara och 

Riksarkivets digitala forskarsal. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital 

för ett reducerat pris. I släktforskarrummet finns datorer till alla deltagare. 

Kursboken “Vägen till dina rötter” tillkommer.                                                       

Tisdagar eller torsdagar kl 14.00 – 17.00, 7 träffar (28 tim) varannan vecka 1250 

kr. Ev start tisdagen den 4/2 eller torsdagen den 6/2. 

Kristianstad - Intensivkurs och Prova på  

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. Individuell hjälp med att påbörja sin forskning. 

Vi använder både ArkivDigitals programvara AdOnline och SVAR:s programvara. Möjlighet 

finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital för ett reducerat pris.                   

Lördagen den 1/2 kl 13.00 – 16.00 Kostnad 300 kr. 

Kristianstad – Fastighetsforskning, vad har ditt hus att berätta? 

Alla fastigheter har sin egen historia. Här lär man sig att forska på fastigheter, vilken eller 

vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, 

mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Alla 

deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet. Deltagarna använder ArkivDigitals 

programvara och SVAR:s programvara. Här får man också hjälp med att tolka texten. 

Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.          

Onsdagar kl 14.00 – 17.00, 7 träffar (28 tim) varannan vecka 1250 kr. Ev start 

onsdagen den 12/2. 

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan https://www.sv.se/avdelningar/sv-

skaneland/  Tel: 010-1733903 eller till kursledaren Ewa Nilsson 070 6239370 

ewa.nilsson@aneken.se     www.aneken.se 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/
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SLÄKTFORSKNING – FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2020 

Kristianstad - Mantalslängder och bouppteckningar 

Ewa Nilsson håller föredrag om hur man söker och vad man kan finna i mantalslängder och 

bouppteckningar. I dessa handlingar kan man hitta mycket intressant information om sina 

släktingar. Ett måste för att komma vidare i forskningen. Ett längre föredrag med fikapaus 

emellan. Lördagen den 8/2 kl 13.00 – 16.00 Kostnad 300 kr 

Tollarp - Att börja släktforska 

Funderar du på att börja släktforska? Ewa Nilsson visar vad man kan hitta om sina 

släktingar i databaser och böcker när man släktforskar. Info om vårens kurser i 

släktforskning på Studieförbundet Vuxenskolan.                                                

Måndagen den 10/2 kl 14.00 på Tollarps bibliotek 

Kristianstad – Historiska brott och straff 

Få ett par historier ur domböcker och fängelsearkiv berättade för dig av Ewa Nilsson, 

författare och släktforskare. Dessutom en introduktion för hur du själv kan söka efter 

liknande berättelser. Tisdagen den 11/2 kl 14.00. Kostnad 100 kr 

Kristianstad – DNA-Café med föreläsning 

13.00 Niklas Hertzman håller föredrag om vad man kan ha för nytta utav att göra ett släkt-

DNA-test och hur man avläser resultatet man får. Som att spåra släktskap, hitta okänd 

fader/moder osv. Därefter kommer Niklas, Åsa, Linda och Ewa Nilsson att vara behjälpliga 

med frågor. Ta med egen dator! Möjlighet finns också att topsa sig för dig som inte gjort 

det, i så fall måste du ha ett bankkort som är upplåst för internetköp och utlandsbetalningar 

som görs antingen direkt via internetbanken eller via banken som har utfärdat kortet. Olika 

banker har olika system för detta. Lördagen den 15/2 kl 13.00 – 16.00. 150 kr 

Kristianstad – Släktträdet i ArkivDigital och annat nytt      

Ewa Nilsson visar hur man kan söka i ArkivDigitals register och arkiv för att uppnå det bästa 

resultatet. Visning av hur man använder deras nya släktträd som numera också finns med i 

programmet.    Tisdagen den 10/3 kl 14.00. Kostnad 100 kr 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


