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Åsbo Släkt och Folklivsforskares hemsida 
Finns mycket som är användbart.  
Gå in på: Filarkiv, Utilitys så finns där anteckningarna från temakvällen 24/3, 
hur man installerar ner en PDF-skrivare och hänvisningar till databaser som 
redovisats vid en temakväll 2005. Många av dessa gäller fortfarande. 
 
Soldatforskning 
Häfte av Kurt Martinsson 
Generalmönsterrullorna finns på SVAR. Gå in på scannat material, 
generalmönsterrullor, regemente. Först kommer persedelförteckning sedan 
själva rullorna. 
AD-online har börjat lägga in olika regementen. 
 
Digi Arkiv  (www.digiarkiv.se) 
Finns bl.a. ett vigselregister över hela Skåne ca 1680 – 1800. 
Finns även andra sökbara register. 
 
Forskning på andra sidan Östersjön G-gruppen (www.g-gruppen.net) 
Omfattar flera Östersjöstater. Många tips om hur man kan släktforska i dessa 
länder. Man måste vara medlem, kostar 100 kronor. 
 
ScanGen (www.scangen.se) 
Finns en bl.a. en personsökare och ett efterlysningsforum främst för skånsk 
släktforskning. 
 
DDSS (www.ddss.nu) 
Demografisk databas över södra Sverige. Finns bl.a. dataregister över födde, 
vigde, döda och in - och utflyttningsregister. Mycket användbart eftersom 
uppgifterna står i klartext. Tyvärr finns inte alla församlingar med. 
 
Släktdata (www.slaktdata.org)  
Gå in på Register och kolla om ”din” församling finns med och sedan på 
Sökning. Finns mycket runt Göteborg. 
 
DIS (www.dis.se) 
Möjlighet att bli medlem för 120 kronor/år. Man kan då söka i Disbyt. Om man 
lämnar ett bidrag så har man möjlighet att se mer. 
 



Nättidningen Rötter (www.genealogi.se)  
Möjlighet att söka i ”Anbytarforum”. 
 
Dagstidningar 
Finns microfilmade på universitetsbiblioteket i Lund. Gå in på www.ub.lu.se 
där det finns en förteckning över vilka tidningar som finns. 
Möjlighet finns också att med hjälp av rullfilm läsa HD på biblioteken i 
Helsingborg och Ängelholm. 
 
Ett tips från Kerstin 
Om man inte hittar en död person i dödboken kan det vara värt att leta i 
obefintliga. 
 

Emigranter i Amerika 
Finns ett otal sajter att leta på men sök först på hemmaplan t.ex. efter brev med 
adresser eller foton. 
 
CD-skivor 
Emibas (Slutsåld) 
Emigranten Populär Pris 350 kr 
 
Utvandrarnas Hus (www.utvandrarnashus.se)  
Ligger i Växjö och är väl värt ett besök. 
Där finns bl.a. SAKA som innehåller uppgifter från svensk-amerikanska  
kyrkoarkiv. 
 
Ellis Island 1892-1924 (www.ellisisland.org) 
Här hittar man bara dem som kom just till Ellis Island 
 
På www.jewishgen.org/databases/EIDB/ellis.html finns även andra hamnar. På 
www.stevemorse.org finns mer av samma person. 
  
Castle Garden 1830 – 1892 (www.castlegarden.se) kan man hitta 
personer som kom till New York före 1892. 
 
Dansk emigration (www.emimarch.dk) – många skåningar åkte från 
Köpenhamn och kan finnas där. 
 
Family search (www.familysearch.org) 



Upprättad av mormonerna. Där finns även vissa folkräkningar. Gratis 
 
(labs.family.search.org) 
En utvecklingssida till mormonernas Family search, innehåller även några 
folkräkningar, gratis. 
 
Rootsweb (www.rootsweb.com) 
För gratis efterlysning 
 
USgenweb (http://usgenweb.org) 
Med bl.a. info om var man kan vända sig på det lokala planet när man behöver 
kontakta myndigheter och arkiv i USA. 
 
Ancestry (www.ancestry.se) 
Mycket scannat material i USA. Gratis till en del men vill man ha mer uppgifter 
måste man lösa ett abonnemang. 
Detta bör lämpligen lösas genom Rötter då man får rabatt. 
 
Cyndi´s list (www.cyndislist.com) 
Här finns en massa olika länkar till allt man kan tänka sig inom 
släktforskningen. 
 
Susanna Auerbach 
Gör efterforskningar i USA mot ersättning. 
www.scandinavianancestry.com 
 
Boken ”Emigrantforskning” 
Finns att köpa via Rötter. Många bra tips då man vill emigrantforska. 
 
Find a grave (www.findagrave.com) 
Här kan man söka och kanske hitta bilder på gravstenar.  
 
 
 
 
 


