




Stadsarkivet

Släktforskning

- Här på Stadsarkivet i forskarsalen har vi befolkningsskivor från slutet av 
1800-talet och 1900-talet, och även från 1970 till 80, berättar Karin. Det är 
lättare att se eftersom det är maskinskrivet, kyrkböckerna är skrivna för hand 
så de är svåra att läsa.

På stadsarkivet i Helsingborg är forskarsalen öppen varje vardag mellan 
9.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00, tisdagar mellan 13.00 - 18.00. Det kostar 
inget att släktforska här. Helsingborgs stadsarkiv är till för alla invånare. 

-- I vår förening är vi 430 medlemmar här i Helsingborg. Vi är frivilliga arbetare i 
Helsingborgs släktforskarförenings jourhavande som hjälper till varje tisdag i 
släktforskarsalen, avslutar Karin. Stadsarkivets personal kan också hjälpa till 
vid mån av tid. 

Kyrkoböckerna började skrivas på 1400-1600-talet av 
prästerna. Om man har adelsmän i sin släkt så finns 
det helt andra arkiv att söka i, och då kan man 
komma långt tillbaka. Karin har kommit tillbaka till 
1658 när Skåne blev svenskt, till en släkting vid namn 
Rasmus Fajersson som råkade i luven på den danske 
armén i Rinkaby. 

Släktingar som emigSläktingar som emigrerat kan man också hitta. I de 
amerikanska folkräkningarna kan man hitta många 
uppgifter, och det finns olika adresser på internet. 
Man kan köpa skivor på Rötters bokhandel inom 
svenska släktforskarförbundet. Skriver man rötter på 
nätet får du upp Emigranten, Emi bas och Ellis Island 
som finns på databaser.

I Family Tree kan du lägga 
in ett släktträd gratis, det 
är som en stor databas, 
man kan få träff på andra 
som forskar på samma släkt. 
Men det kan finnas risk att man forskar Men det kan finnas risk att man forskar 
på fel släkt, så man ska alltid gå tillbaka 
till kyrkböckerna som kallas rötterna. 
Dem kan man alltid lita på, säger Karin.

Text: Helen Persson
Bild SIA Media

Artikelförfattaren med bisittare

-  I Arkiv Digital (AD), som vi tycker är det bästa att släktforska med på datorn, 
kan man leta i alla kyrkoböcker i Helsingborg, berättar Karin. Man kan köpa 
olika typer av abonnemang på AD, på tid, veckovis, månadsvis, halvår eller 
helår. Riksarkivets ”Svar” finns också, ett abonnemang på en månad kostar 
300 kr när man går in på Svars hemsida. 

Det är många som släktforskar. Många släktforskar på datorn 
och det har blivit mycket populärt. Kan tänka mig att det 
kommer från tv-programmet med kändisar som sökt sina 
rötter, säger Karin.
 
Det finns olika sätt att släktforska på. Men för att komma 
igång på rätt sätt är det bra att prata med äldigång på rätt sätt är det bra att prata med äldre släktingar 
som kommer ihåg hur det var förr. Även fastrar, mostrar m.m.,
vad morfar och gammelmorfar jobbade med och var de kom 
ifrån, så mycket som möjligt från egna källor. Och allting ska 
skrivas ner, även var man hittat informationen.
 
Det finns nybörjarkurser på Stadsarkivet som kostar 1200 kr
för 8 gångeför 8 gånger. Av dessa går 200 kr till medlemskapet till släkt-
forskarföreningen. Nästa kurs startar i september. Det finns 
också en fortsättningskurs och en läskurs, och det är på gång 
med en emigrantkurs.










	Omslag
	Sid 2-3x
	Sid 4-5x
	Sid 6-7x
	Sid 8-9x
	Sid 10-11x
	Baksida

