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och lyssnade på föredrag i dagarna 
två, har några kvar att lyssna på vil-
ket går bra då man har en biljett som 
varar in i november. Mer om före-
dragen på annan plats i tidningen.

Temakvällarna är också igång bara 
via Zoom än så länge, får se hur vi 
gör till våren.

Ta vara på er. 
Ylva Amberntsson er ordförande. 

DIS-Väst
DISKETTEN, Medlemstidning för
DIS-Väst en regionförening till DIS,
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    
Org nr: 857208-8691
www.dis-vast.o.se
Adress:
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda 
Tel. 031-29 01 86
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Ordförande har ordet
Hej, alla trevliga medlemmar.

Nu var hösten här med full 
kraft, regn, regn och blåst. Kanske 
slut med badandet i havet.

Efter att lokalen har varit stängd för 
träffar har vi nu öppnat, med begrän-
sat antal besökare. Medlemsmötet 13 
november kommer att bli ett hybrid-
möte med föreläsaren och ett antal 
medlemmar på plats i lokalen. 

Släktforskardagarna avlöpte på så 
sätt att man satt hemma i fåtöljen 

Äntligen!

Vi öppnar upp för aktiviteter i 
lokalen igen, i liten skala.
För att vi skall kunna hantera 
det på ett säkert sätt så 
behöver ni anmäla er senast 
dagen innan lokalen har 
öppet. Anmälan till adressen 
anmalan@dis-vast.o.se

Aktuella datum och tider 
18 okt 10–14
2 nov 12-15
17 nov 17-20

3 november kommer 
Viktoria Jonasson från 
Släktforskarförbundet berätta och 
visa ”Rötters vänner” via Zoom. Vi 
börjar 18.00 och insläpp från 17.45 
Anmäl via vår hemsida http://dis-
vast.o.se/

2 december Aina Wallström från 
DIS-Väst att berätta om vad man 
kan hitta i sockenstämmoprotokoll. 
Vi börjar kl:18.30 med insläpp 
18.15 via Zoom.
Anmäl via vår hemsida 
http://dis-vast.o.se/

Digitala Temakvällar och föreläsningar
Föreningen DIS har en föreläsning 
av Bengt Herrman” 
I emigranternas spår” 
den 25 november anmälan sker 
via DIS kalender, eller via ett 
medlemsmail som regelbundet 
skickas ut till dig från DIS-kansli.

Christina
Underline
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Regn, regn, regn, den här helgen 
har varit osedvanligt regnig. När jag 
skriver det här har vi precis avslu-
tat funktionärsträffen. Denna gång 
i digital form i stället för att kunna 
träffas uppe i Linköping. Förhopp-
ningsvis blir det ändring på det till 

nästa år. Det har även varit släkt-
forskardagar, de som skulle hållits 
på Svenska Mässan i Göteborg blev 
digitala de med. Att kunna sitta och 
lyssna hemifrån har ibland sina för-
delar, ingen trängsel, lagom varmt, 
men det blir inte riktigt samma sak. 
Den till stora delar digitala Bokmäs-
san hanns inte med, det fanns visst 
några bås i lokalerna, av bilderna i 
GP såg det rätt ödsligt ut och ett litet 
fåtal besökare var på plats. De böcker 
som jag vill läsa i höst inhandlas nu 
helst fysiskt i en bokhandel. Vi ska 
vara rädda om våra affärer i städer-
na. Stormarknader i all ära, men de 
är ganska likriktade och jag tycker 
om att läsa fysiska böcker. 

Nu börjar restriktionerna att minska 
och DIS-Väst öppnar upp för verk-
samhet i lokalen i Mölndal i liten 

skala. Temakvällar och medlemsträf-
far blir digitala i höst, framöver får vi 
se. 

Distansutbildningen har många del-
tagare i höst, jätteroligt och det är ett 
bra sätt att lära sig Disgen i lugn och 
ro hemma vid sin egen dator med 
hjälp och kommentarer av en hand-
ledare.

Christina Claeson

Skicka in ett bidrag till Disketten 

vinn en trisslott. 

I varje nr kommer vi att dela ut en trisslott till tre 
personer som  skickat in ett bidrag till  

vår medlemstidning Disketten. 

Du har väl skickat in ditt material till 
Disbyt?
Sök bland totalt 32 461 983 personposter inlagda av 7000 medlemmar. 

Kanske att just din DNA-matchning har lagt in ett träd i Disbyt så att du kan koppla matchningen och kanske 
få blå eller röda markeringar beroende på om matchningen är på din far eller mors sida. Skickar du in ett 
bidrag till Disbyt med fler än 1000 personer så har du möjlighet att se en klickbar antavla. 

Manusstopp för nr nr 1 2022 är den 1 januari.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Hälsningar redaktören
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Föreningen DIS-Väst kallar till
medlemsmöte med beslut om stadgar
Mötet äger rum lördagen den 13 november 2021 kl. 10.30.
Var?
Mötet blir enligt planeringen både fysiskt och via Zoom. Vi kommer att välkomna ett begränsat antal medlemmar 
till vår lokal. Vi har för avsikt att arrangera framtida möten så att alla kan vara med via dator, även om man inte 
kan ta sig till Mölndal. Preliminärt kommer lokalen att vara möteslokal Lorry, i våningen ovanför våra lokaler.

När?
10.15 Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet, vi öppnar samtidigt för medlemmar i lokalen. 
10.30 Medlemsmötet börjar.
Efter stadgeändringsbeslutet kommer Claes Westling, arkivarie vid Riksarkivet i Vadstena att hålla ett föredrag 
om okända och mindre kända arkiv. Tid för detta föredrag c: a 1 timma.

Hur?
För att delta digitalt på mötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men inget mer.
För att vi också ska kunna se att alla närvarande är medlemmar i föreningen ber vi dig att anmäla dig
i förväg via vår hemsida, senast onsdagen den 10 november. Detta gäller även du som vill komma till lokalen. I 
anmälan anger du om du vill delta i lokalen eller via Zoom. Vi skickar bekräftelse och eventuellt meddelande om 
att det är fullt i lokalen med mail.
Observera att vi skickar möteslänken till den e-postadress som du lämnat vid anmälan till mötet.

Beslutspunkt
Förslag från styrelsen  
Beslutades att anta nya stadgar, innebärande att årsmöte skall kunna hållas elektroniskt. Följande text 
tillkommer i paragraf 6:

Styrelsen får besluta att föreningsmöte ska äga rum som fysiskt möte, eller som distansmöte över 
Internet, eller som en kombination av dessa. Medlem, som närvarar på distans, har samma rättigheter och 
skyldigheter som fysiskt närvarande medlem. 
Styrelsen ansvarar för att rimliga kontroller av identitet och medlemskap genomförs oberoende av 
mötesform.

Beslutet fattades av årsstämman 2021 men skall bekräftas av medlemsmötet för att bli giltigt.  

Välkomna!    

Valberedningen meddelar 
Nu är det dags att höra av sig till valberedningen om ni har förslag till nya personer i styrelsen, valberedningen eller 
programgruppen. Från våren 2020 har styrelsen haft sina möten via verktyget Zoom. Så man behöver inte som 
styrelsemedlem vara bosatt i Mölndals närområde.
Då styrelsen är positiv till att om man har lång väg, även när det är ok att träffas igen, är med via Zoom. 
Valberedningen består idag av Einar Gustavsson sammankallande och Charlotte Börjesson de kan nås via 
e-postadress valberedning@dis-vast.o.se
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Göteborgsregionens Släktforskare 
lyckades genomföra årets släktfors-
kardagar med bravur. Det var väl-
digt tråkigt att inte få träffa alla trev-
liga människor man brukar träffa på 
släktforskardagarna. Men i avvaktan 
på nästa års dagar i Skövde, var den-
na lösning ett bra alternativ. Två da-
gar med många intressanta föredrag. 
Här kommer mina intryck av några 
av dom

Malin Juvasi, landsarkivet, berät-
tade om alla egenheter och svårig-
heter man kan träffa på när man 
forskar på anor i Göteborgs för-
samlingar, och de hjälpmedel som 
finns för att underlätta forskningen. 
Församlingarna var icke-territoriella 
fram till 1883 då man fördes in i de 
församlingar man bodde i. 1884 års 
mantalslängd är ett hjälpmedel för 
att se var personer bodde vid denna 
tiden. 1908 tillkom och delades flera 
församlingar. Att se i NAD:s försam-
lingsinformation kan ge information 
över hur församlingarna utvecklats. 
Göteborgs adress och Industrikalen-
der (finns på Regionarkivets hem-
sida) kan användas för att översätta 
kvarter till adress och tvärtom. Född 
i Annedal? Inte alls säkert, man kun-
de bo i vilken församling som helst 
men anges vara född i Annedal på 
barnbördshuset.

Dick Harrison höll ett mycket in-
tressant föredrag om historiska 
förfalskningar i släktforskning-
en. Redan Bibeln innehåller två oli-
ka varianter av Jesus släktträd, båda 
för att dokumentera att David var Je-
sus ana. Johannes Magnus verk om 
Svearnas anor innehåller påhittade 
kungar som lett till felaktig numre-
ring av både Carl och Erik. Erik IV 
var först att anamma att dessa falska 
kungar funnits. Det var i långa tider 
vedertaget att förbättra sina släkt-
träd för att passa in i sin position i 
samhället. 

Peter Sjölund hade som vanligt en 
medryckande föreläsning om DNA i 
släktforskningen. Som alltid kän-
ner man sig fylld av kunskap efteråt, 
i detta fallet om nyttan med DNA 

Painter. Nu gäller det att försöka 
jobba med det innan det sjunker ner 
bland all annan glömd kunskap. Ta 
reda på vem man ärvt ögonfärg och 
hårkrullighet från. Kanske inte di-
rekt släktforskning, men ganska så 
intressant.

Peters andra föredrag handlade om 
hur han med kunskaper i släktforsk-
ning och DNA-teknik hjälpte po-
lisen att lösa dubbel-mordet i 
Linköping. Hur man likt polisen i 
USA tidigare bland annat fångat den 
så kallade Golden State mördaren, 
använde en amerikansk DNA-da-
tabas för att jämföra för att ringa in 
mördaren. Efter 16 år löstes äntligen 
ett riktigt grovt brott.

Anna-Lena Hultman delade med 
sig av sina stora kunskaper om emi-
grantforskning. Tips om olika 
källor och hur man följer sina emi-
granter över tiden. Ancestry är den 
viktigaste källan till information om 
svensk-amerikaner. Där finns det 
största källmaterialet. Men en var-
ning för att acceptera information 
i släktträden utfärdades. Framför 
allt amerikanska forskares informa-
tion om Sverige, svenska namn och 
svensk geografi. 

Erik Petzell, känd inte minst för 
sina populära besök i Radio Göte-
borgs språkdiskussioner. Han 
berättade om svenska språkets ut-
veckling. Intressant att se och höra 
tolkningen av tidig svenska, som lå-
ter mer som Isländska än något an-
nat. Även Eriks beskrivningar av dia-
lekternas utveckling gav mycket att 
tänka på. Även om han på ett fasci-
nerande sätt gör att jag inser att skol-
grammatiken inte är uppfräschad på 
många år.

Jan Myrhvold berättade om 
skogsfinnar. Att få veta mer om 
denna grupp var intressant. En 
vacker dag så kanske alla mina fin-
ska DNA-träffar kan få sin rimliga 
förklaring. Jan hade även en separat 
föreläsning om ett DNA-projekt för 
skogsfinska ättlingar.

Ted Rosvall delade med sig av sina 
kunskaper om ätten Bernadotte. 
Även för en släktforskare med ganska 
begränsat intresse av kungligheter, 
är vårt nuvarande kungahus historia 
viktig för hur Sverige utvecklats. Alla 
turer med allianser och giften mellan 
olika kungahus både ofrivilligt och 
frivilligt, ger en insikt i att man få 
vara glad för att inte ha kunglig börd. 

Teds andra föredrag ”Mannen 
som försvann – ett emigran-
töde”, om Carl Arvid Sandgren som 
försvann i Amerika. Carl ”försvann” i 
början av 1940-talet, dödförklarades 
i Sverige. Först 40 år senare lyckades 
Ted hitta honom av en slump i en lo-
kal telefonkatalog. 

Kaj Jensen redde ut vad kyrktag-
ning egentligen är. En företeelse 
med många, ofta felaktiga, uppfatt-
ningar. Traditionen är gammal och 
beskrivs redan i moseboken. Från 
att vara kopplat till orenhet, har fo-
kus skjutits till tacksägelse för bar-
nets och moderns hälsa. Kyrkan har 
under många århundraden försökt 
ta död på reningsmotivet men hos 
allmänheten finns fortfarande ofta 
en uppfattning att kyrktagning är en 
reningsrit.

Ola Larsmo berättade om sin se-
naste bok, Översten. En fiktiv berät-
telse baserat på ett svenskt livsöde 
i Amerika. Knut Oskar Brody, blev 
bland annat överste i nordstatsar-
mén. Efter en svår uppväxt och en 
emigration där han förlorade både 
hustru och barn, tog han värvning. 
Han träffar historiska personer och 
upplever historiska skeden. En bok 
att lägga till julklappslistan.

Annika Larsson berättade om sina 
minnen av uppväxten i Göteborg. 
Eftersom hon föddes 1959 som jag, 
var det många minnen som passe-
rade. Tanken som kom var att även 
moderna minnen måste dokumen-
teras för att inte försvinna för gott. 
Frågan är bara hur ärlig man skall 
vara. 

Martin Johnsson

Digitala släktforskardagar 2021
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Carl Henrik Carlsson berättade 
om judarnas historia i Göteborg. 
När Göteborgs byggdes hade man 
Amsterdam som förebild. Det an-
sågs det att det var judarna som fick 
Amsterdam att blomstra och man 
hoppades på en liknande utveckling 
i Göteborg.  Men rikskanslern Axel 
Oxenstierna var emot judars etable-
ring, så det dröjde ända till 1755 inn-
an judarna fick bosätta sig i Sverige 
utan att konvertera. 1792 skapades 
den mosaiska begravningsplatsen 
i Göteborg, men inte förrän 1855 
byggdes den nuvarande synagogan 
i Göteborg vars närvaro i stadsrum-
met blev en del av judarnas emanci-
pationsprocess här i staden. Två ju-
dar som invandrade till Sverige från 
Danmark under 1800-talet var David 
Bonnier som grundade Göteborgs 
Posten och Nathan Gumperts som 
grundade Gumperts hörna.

Lars-Olof Lööf talade om sitt in-
tresse och Svenska Ostindiska 
Compagniet, SOIC (1731-1813) och 
berättade att när en tillståndsperiod 
(oktroj) av verksamhet var slut brän-
des alla dokument vilket är märkligt 
då andra länders ostindiska arkiv är 
sparade och gigantiska. Dock finns 
många andra arkiv, typ rådhusrätts 
arkiv med mycket material som rör 
SOIC. Lööf berättade även om varför 
SOIC fick säte i Göteborg. Det be-
rodde på att det salta Nordsjön hade 
en lägre fryspunkt än Östersjöns söt-
vatten och man var tvungna att läm-
na Sverige i december och januari, 
för att hinna möta monsunvinden 
som förde fartygen till Kina. Lööf ut-
kommer snart med sin bok om just 
SOIC.

Sonja Entzenberg är universitetsad-
junkt i Nordiska språk och forskar 
på kvinnors tillnamn på 1800-talet. 
Tillnamn är det namn som läggs till 

ett förnamn för att identifiera en per-
son. Det är inte samma sak som ef-
ternamn. Vi släktforskare känner ju 
alla till patronymikon-skicket. Det 
växlar från generation till generation 
och kallas då för primärpatronymi-
kon. Ett stelnat primärpatronymikon 
kallas för sekundärpatronymikon, 
det vill säga när det ärvs istället för 
att växla. En namnlag kom till 1901. 
Det fanns inga direkta regler till vil-
ket efternamn just kvinnor skulle ha, 
förutom i giftermålsbanken. Giftas-
namn kallas det namn kvinnan tog 
vid giftermål, vilket oftast var man-
nens. Släktnamn är de ärftliga till-
talsnamnen och kallas även familje-
namn. Idag har termen släktnamn 
ersatts av termen efternamn.

Maria Lembring är med. dr. och 
berättade om sambandet mellan 
släktskapsmarkörer på gam-
malt DNA och rättsgenetik. 
DNA-molekylen är ingen stabil 
molekyl och Lembrings forskning 
handlar om svåranalyserade prover 
och mitokondrier. Hon berättade 
även om DNA-släktmarkörer som 
används vid brottsutredningar typ 
Y-STR:er och mtDNA och även om
problemen vid gammalt och degra-
derat DNA som förekommer i små
sekvenser. Vid identifieringen av
vad man trodde var Nikolas Koper-
nikus (1473-1543) kvarlevor, använ-
des kärnSTR:er, Y-kromosomen, 
mtDNa och en SNP i kärnDNA:t as-
socierad med ögonfärg som var blåa
ögon. I en kalender i Uppsala som
tillhört Kopernikus hittades hårstrån
med samma mtDNA profil och de
många olika resultaten visade på en
mycket hög sannolikhet att kvarle-
vorna i graven var Kopernikus. Han
kunde återbegravas 467 år efter sin
död med ett namn på sin grav. Lem-
bring uppmanade därefter alla släkt-
forskare med ett svenskt biografiskt

ursprung minst 2 generationer till-
baka, att delta i ett EMPOP-projekt. 
Vi behövs när det gäller forskning på 
de genetiska släktmarkörerna, då vi 
har exklusiv kunskap om vårt eget 
ursprung. Man avser alltså att bygga 
upp en informativ svensk popula-
tionsdatabas. Om man vill delta och 
bli ”DNA-givare” kan man anmäla 
sig på hemsidan: https://www.swec-
zepopproj.com/    

Cathrine Andersson Fernström 
& Astrid Lennblad berättar om 
sin forskning på benmaterial vid de 
arkeologiska undersökningar av den 
gamla staden Nya Lödöse som 
var Sveriges viktigaste handelsport 
västerut på 1500-talet och fanns kvar 
av och till, tills alla fick flytta till det 
nya Göteborg 1624. Kyrka och kyr-
kogård grävdes under 1915, 1965, 
2013-2014 och 2016-2018. Totalt har 
skelett från 1 273 människor hittats 
i gravarna. Många olika experter har 
deltagit inom fälten arkeologi, os-
teologi, historiska källor, arkeobota-
nik, parasitanalys, isotopsanalys och 
DNA-analys, varav resultaten av de 
två sista låter vänta på sig. I jorden 
runt magtrakten på olika skelett har 
undersökts genom arkeobotanik och 
genom att utesluta den omgivande 
jordens sammansättning, har man 
kunnat hitta spår av maginnehållet 
på de döda från deras sista måltider. 
Det kunde ha varit gröt med lingon 
eller olika medicinalväxter. Nu får 
vi vänta på att även DNA-projektet 
får pengar tilldelade, så att vi släkt-
forskare kan få reda på om vi är släkt 
med Nya Lödöses invånare.

Aina Wallström

Här kommer ytterligare några refererat från 
föreläsningarna på de digitala släktforskardagarna 2021
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• Föreningen Släktdata har bytt stil och färg på sin logga.
• Vi har också moderniserat söksidan så att den passar både dator, 

plattor och mobiler.

• http://www.släktdata.se/
• http://twitter.com/slaktdata
• http://www.facebook.com/Slaktdata

Distansutbildning i Disgen
Vi kan erbjuda distansutbildning i Disgen 2021!
Inga resor, inget skäll på Västtrafik eller bilköer.

Anmäl ditt intresse till Christina Claeson (mailadress: redaktor.disketten@dis-vast.o.se ) du får då 
en anmälningsblankett hemskickad.

När vi fått din anmälan och betalningen är genomförd kommer du att få ditt kursmaterial hemskickat per post.
Priset för utbildningen är 500 kr för dig som är medlem i DIS-Väst, eller 1000 kr om du endast är med i 
Föreningen DIS.

I samband med varje deluppgift skickar du in en säkerhetskopia som den som utbildar går igenom och ger 
feed-back på samt tips och tankar kring det avsnitt som avhandlats i utbildningen. Det kommer också att finnas 
möjlighet att använda Teamviever, som är ett program som gör att den som utbildar kan se vad som händer på 
din skärm för att kunna visa och ge tips om det aktuella kursavsnittet.

Det finns ingen tidsgräns på utbildningen men det är åtta avsnitt i utbildningsmaterialet så räkna med tre 
månaders arbete med att komma igenom kursen i ett lagom tempo.

Hälsningar Christina Claeson, utbildningsansvarig DIS-Väst

Nytt utseende 
på den digitala 
släktforskarsalen
För den som går in på https://sok.
riksarkivet.se/digitala-forskarsalen 
så ser det lite annorlunda ut.
Under ämnesområden finns det 
till exempel en hel del intressant; 
kartor, ritningar, passprotokoll, 
fastigheter och gårdar. 

De

• Föreningen Släktdata har bytt stil och färg på sin logga.
• Vi har också moderniserat söksidan så att den passar både dator,

plattor och mobiler.

• http://www.släktdata.se/
• http://twitter.com/slaktdata
• http://www.facebook.com/Slaktdata
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För oss som forskar i Halland kan (utöver medlemskapet i DIS-Väst förstås) ett medlemskap i Hallands 
Släktforskarförening rekommenderas. En av de stora fördelarna är allt matnyttigt som finns på https://www.
hallandsslaktforskare.se/. En hel del når man utan att vara medlem men för dom bästa delarna betalar man gärna.
En stor nyhet för i år är uppdateringen av församlingssidorna. Med ett klick får man bra översikt över vad som 
finns. Här är en del av vad som erbjuds på ”min” församling Ysby t.ex: 

Det finns mycket mer: Herdaminnen, mantalslängder, ledningsböcker (en guldgruva i sig), Gods och Gårdar/
Sveriges Bebyggelse, register till bouppteckningar mm. Allt behändigt samlat per församling.

Hallands landsbeskrivning 1729 är inscannad och snabbt åtkomlig per församling, där det finns detaljerade 
beskrivningar av ägandet av gårdar och detaljer om djur, arealer mm.
Utöver hemsidan, har föreningen ett bra utbud av aktiviteter, och en intressant medlemstidning.

Sedan tidigare finns den utmärkta databasen födda/vigda/döda i Halland som blir allt mer komplett. Här har 
flitiga medlemmar skrivit av böcker och ofta forskat fram info om föräldrar mm. Här är ett exempel från min 
familj: 

Hallands Släktforskarförening – 
en hemsida med många godbitar
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Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år,
45 kronor per år för familjemedlemmar och förutsätter att man även är medlem i 
riksföreningen, DIS.

Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett eget medlemsnummer och 
inloggningsmöjlighet till Disbyt.  Önskas familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med 
Föreningen DIS i Linköping på telefon 013-14 90 43 måndag-torsdag mellan klockan 9.00-
12.00 och 13.00-15.00

Ett fönsterparti i Ysby,
foto Christina Claeson
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Hallands släktforskarförening har matnyttig information  på sin medlemsportal om vilket material som finns från 
den tid Halland var danskt. Delar av materialet finns i Halmstad, en del annat i Köpenhamn.
Tiden som avses är före 1645. 

Nedan ett axplocka av vad som finns (mer finns som sagt på medlemsportalen, för dig som är 
medlem)
Lensregnskaberne där de halländska mantalslängderna ingår har digitaliserats och finns fritt tillgängliga på 
Rigsarkivets hemsida.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/156/1849198/20167158
Det går också att gå in på https://www.sa.dk/ och skriva i 
Søg i samlingerne, en sökning på Halmstad ger många spännande träffar (Red. Anm.) 

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse
Två band utgivna 1983 av Rigsarkivet, den källa som Rigsarkivet rekommenderar att man börjar med för att 
få en överblick av arkivmaterialet. Sidhänvisningarna nedan är till dessa böcker. Dessa böcker finns i Hallands 
Genealogiska Förenings bibliotek i Halmstad.

Övrig litteratur
Dansk kulturhistorisk opslagsværk, 1983 
Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling, 1976 
Fra gammel dansk til ny svenk ret, den retslige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683, Inger Dübeck 1987 
Finns till försäljning på Rigsarkive.

Kong Valdemars jordebog 1230
Finns tryckt i 3 band med kopior på originalsidor och kommentarer av Svend Aakjær. 
Den tryckta boken finns på Halmstad stadsbibliotek.

Lunds stifts landebok 1569
Den upprättades efter reformationen för att dokumentera de gårdar som ägdes av kyrkan och de inkomster kyrkan 
fick. Finns tryckt i 3 band, del 2 innehåller Halland, utgiven av K. G. Ljungggren och Bertil Ejder. 
Den del som berör Halland finns på Halmstad stadsbibliotek.

Handledning till danska jordeböcker och mantalslängder
De danska mantalslängderna kan nås via https://www.sa.dk ”arkivalieronline” och ”Lensrengskaper”. Gå till 
Laholm, Halmstad eller Varbergs län.A 
Varbergs läns arkiv 1572-1615 Årgångsvisa extrakter finns för åren 1570-99 
Detta register är ett kortregister som finns på Rigsarkivets forskarexpedition som beskriver innehållet i 
länsräkenskaperna. Den del av kortregistret som berör Halland finns kopierat hos Hallands Genealogiska 
Förening i Halmstad. Mikrofilmerna går att låna via biblioteken i Sverige, på Halmstads bibliotek finns det ett 
register över filmerna.

Falkmans register. En förteckning över 7500 arkivalier från Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Bohuslän och 
Jämtland. Registret består av två stora handskrivna förteckningar i fem band som framtagits av Lantmätaren 
Ludvig B Falkman under senare delen av 1800-talet. Det omfattar en hel del upplösta och omordnade arkiv, men 
eftersom här finns ett utförligt ort och personregister är det ändå ett värdefullt hjälpmedel. Detta register finns på 
Arkiv Digital, på Rigsarkivets forskarexpeditionen och en kopia finns på Landsarkivet i Lund

Stort tack till Hallands Släktforskarförening för sammanställningen

Material ifrån den tid Halland var 
danskt
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Släktforskningens dag 2022
Temat för Släktforskningens dag den 15 januari 2022 kommer att vara ”släktplatser”,

 det vill säga gårdar, orter och andra släktrelaterade platser.

Med utgångspunkten i dina förfäders gård, torp eller hemtrakter kan du lägga ytterligare en dimension till din 
släktforskning.

Ta reda på mer om bygden genom att studera äldre kartor, hitta fotografier du inte visste fanns hos den lokala 
hembygdsföreningen eller gör en utflykt till det som finns kvar av släktens hem i dag.

Kartbild som visar området kring Krokslätt ( Från GEK-kartan från 1935) 
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