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Båtsmän 
 
Båtsmän i Skåne: En sammanställning gjord av Bertil Koch, Bjäre 
Släktring. 
Pärmar finns för läsning i Bjäre Släktrings lokaler. 
 
Båtsmän i Jämshög och Kyrkhult: Bok skriven av M B Sundin.  Kostar 
275 kronor. 
Man kan också söka på Google på ”Båtsmän i Blekinge” men även på 
Båtsmän i andra landskap. 
 
Blekinge och Södra Möre båtsmän finns på 
http://klaura.se/bmregister/ 
 

Soldater 
 
Grill 
Statistiskt  sammandrag av svenska indelningsverket finns i bokform i 
två band men även på en CD-skiva. Böckerna finns i vår lokal. Skivan 
utgiven av SVAR, 
 
Generalmönsterrullorna finns att söka på SVAR. 
 
Skånes Knektregister har gett ut en CD-skiva. Den kostar 100 kronor 
och kan köpas på Landsarkivet. Man kan också beställa den från nätet. 
Förfrågan om enskilda knektar kan göras mot en avgift på 20 
kronor/knekt. 
Gå in via Google och sök ”Skånes Knektregister” 
Skånes Genealogiska Förenings hemsida går också bra. 
 
Centrala soldatregistret finns här: 
http://soldat.dis.se/ 
 
 
 
 
 



Åsbo Släkt- och Folklivsforskares hemsida 
 
”Dödboken 1901 – 1946”. Kommer så småningom att utges som en CD-
skiva av släktforskarförbundet. Redan nu kan man på vår hemsida titta 
på över 64000 poster som våra föreningsmedlemmar lagt in. Posterna 
representerar alla församlingar i vårt område men även många andra 
församlingar. 
Dödboken 1947 – 2006 finns att köpa som CD-skiva. Denna är inlagd på 
datorer i vår lokal. 
Vigselregister 1687 – 1799. 
Örkelljunga FVD 1722 – 1937. 
Bouppteckningar (register) Norra Åsbo Härad 1901-1975 
Emigrantregistret (Vedby, Gråmanstorp, Östra Ljungby, Källna och 
Västra Sönnarslöv under åren 1845-1923) 
Gravstenar 
 
För att söka i Dödboken och Norra och Södra Åsbo Härads 
Vigselregister 1687-1799 måste man vara medlem i föreningen. 
 
Då man hittat ”sin bouppteckning” i registret kan man från 
Landsarkivet, där handlingen förvaras, beställa en kopia. 
Man kan söka via Riksarkivet, Besök oss, LA Lund, Bouppteckningsavd., 
beställ bouppteckning. 
Det går snabbast att beställa den via nätet. Lund vill helst inte ha brev 
eller telefonbeställning. 
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17462 
 

AD-online 
 

Programmet finns på en av våra datorer i lokalen. 
 

SVAR 
 

Programmet finns på en av våra datorer i lokalen. 
Där finns både skannat och sökbart material. 
Exempel på sökbart är Folkräkningar 1880, 1890 och 1900. 
Finns också digitaliserat material. Kan vara maskinskrivna dokument 
som är scannade. 
 
 
 



BYGDEBAND 
Ett projekt mellan Genline och Sveriges hembygdsföreningar. 
I Genline dyker det ibland i kanten upp en liten grön markering som står 
för bygdeband. 
För att få tillgång till informationen bakom markeringen måste man 
först registrera sig på Familjeband och få ett lösenord som man själv 
bestämmer. Ännu så länge gratis. 
Informationen kan ibland vara mycket innehållsrik, om vilka som har 
bott på en viss gård, bilder på gården och på folket som bott där. 


