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Vi vill tacka alla sponsorer och samarbetspartners. Utan er hade det inte 
varit möjligt att arrangera Släktforskardagarna.

Huvudsponsor

Övriga sponsorer och samarbetspartners

Äntligen, välkomna!
Nu är det efter två års uppehåll dags att få 
träffas på riktigt på Släktforskardagarna 
2022. Ni kommer att träffa ett 70-tal 
utställare och 30 föreläsningar med 
intressanta ämnen under två dagar.
Ni kan även få tips på intressanta historiska 
utflyktsmål i Skaraborg. Hör er för vid vår 
info-disk så får ni hjälp.

Skövde släktforskarförening välkomnar er 
till mässan!

Lars-Olof Klaar
projektledare 
Släktforskardagarna 2022

Välkommen till Skövde Tack till sponsorer och samarbetspartners

Ett av många caféer och restauranger i 
centrala Skövde. Foto: Wikipedia

Sankta Elin av Skövde är här gestaltad i 
brons av Astri Taube år 1950. Helgonet 
bär sina attribut änkedok, svärd och 
bok. Platsen är Sankta Elins kyrka i 
centrala Skövde. Bilden är fotograferad 
av Harri Blomberg.Karta över Skaraborgs län 1731.

www.skovdesff.com
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Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30  falbygdensosteria.se

OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG • PRESENTER

EN OSTUPPLEVELSE 

VÄRD EN OMVÄG

SLÄKTFORSKA  
GRATIS I HELA 

VÄRLDEN

familysearch.org

 

Finlands  
Släkthistoriska 

Förening rf  
(FSHF) 

 

 
 

Släktforskning på 
Internet 

 

www.sukuhistoria.fi 

Välkommen att besöka  
vår monter nr 125



6  Släktforskardagarna 2022 i Skövde Släktforskardagarna 2022 i Skövde   7 

Plan 1 Utställare plan 1

Toaletter

Hiss

TR
A
PP
A

Hiss

Föreläsningssal
C-hall vänster

röd

Föreläsningssal
C-hall höger

blå

Föreläsningssal
Aerobicsal

gul

ENTRÈ

N
Ö
D
-

U
TG

Å
N
G

N
Ö
D
-

U
TG

Å
N
G

N
Ö
D
-

U
TG

Å
N
G

N
Ö
D
-

U
TG

Å
N
G

N
Ö
D
-

U
TG

Å
N
G

NÖD-
UTGÅNG

NÖD-
UTGÅNG

NÖD-
UTGÅNG

Läktare Läktare Läktare Läktare

Café
restaurang

Café
restaurang

Före-
läsningssal

C-hall
vänster röd

Föreläsningssal
Aerobicsal

gul

Föreläsningssal
C-hall

höger blå

Scen Scen

Plan 1

Garderob Information

Sjukvård

Boksignering
Mässhall

och föreläsningar

Plan 2
utställare

släktforskar-
hjälp

café/restaurang

124
130

106

115

149

113

105

148

145

102 103

131

104

120

140

150

121108

129

128

141 142

127

123

146

126

116

135

136

147
137

107

132

117

119

125

112

101

143

110

133

144

138

118

134

109

139

152

153
111



8  Släktforskardagarna 2022 i Skövde Släktforskardagarna 2022 i Skövde   9 

Hiss

Hiss

Läktare Läktare Läktare Läktare

Toalett

Riksdagsbiblioteket

Café/restaurang

Plan 1

Läktare

Scen

Plan 2

Bokförsäljning mm
201 202

200

151203

Plan 2
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Presentation utställare

Ancestry - monter 137
Vi visar hur du söker släktingar i 
Ancestrys databaser samt hur du bygger 
släktträd. Vi informerar även om 
Ancestry DNA.

ArkivDigital - monter 124
ArkivDigital är Sveriges ledande 
internettjänst för släktforskare. Hos
oss finns allt du behöver för att söka efter 
rötterna: källorna, registren
och släktträdet.
Besök ArkivDigitals monter och 
bekanta dig med vår tjänst! Se 
källorna fotograferade i färg med 
moderna digitalkameror och de stora 
personregistren som hjälper dig att 
enkelt hitta dina släktingar. I släktträdet 
samlar du dina fynd med direktlänkar till 
originalkällorna. Vårt källmaterial består 
av de handlingar som släktforskaren
mest behöver: Kyrkböcker, 
bouppteckningar, skattelängder, militära
rullor och rättegångsprotokoll – för att 
nämna de viktigare. Nyfotograferade 
volymer tillförs dagligen. ArkivDigital 
har ett flertal riksomfattande 
personregister, exempelvis Sveriges 
befolkning 1940, 1950, 1960, 1970, 
1975, 1980, 1985 och 1990 med 
persondata om alla svenskar för 
respektive år. Det största registret, BiS, 
Befolkningen i Sverige 1800–1947, 
omfattar alla som varit kyrkoskrivna i 
Sverige under perioden. Nya register 
tillkommer regelbundet.
Från registren finns länkar direkt till 
originalkällan, exempelvis en födelsebok 
eller en bouppteckning. Enkelt och 
seriöst. Din släktforskning bygger på 
vederhäftiga urkunder, aldrig på osäkra 

uppgifter som flyter omkring på internet. 
ArkivDigital erbjuder släktforskning på 
riktigt!
Du kan förstås prova vår tjänst 
kostnadsfritt. Kom till montern så 
berättar vi hur det går till eller besök vår 
webbsida www.arkivdigital.se.
ArkivDigital är huvudsponsor för 
släktforskardagarna i Skövde.

Asynja Art - monter 101
Vill ha din släkt presenterad på ett 
personligt vis? AsynjaArt erbjuder unika, 
handmålade släktträd i akvarell samt 
tryckta släktträd i olika format att fylla 
i själv. Hör av dig så hjälper jag dig att 
utforma hur just ditt träd kan se ut. Ett 
handmålat släktträd blir en personlig 
gåva till bröllopet, till jubilaren och som 
dopgåva. AsynjaArt hjälper dig både 
med släktforskningen och med att pryda 
din släktforskning så att andra kan se 
och njuta av den. Anna Edin/AsynjaArt 
nås på asynjaart@gmail.com eller besök 
AsynjaArt på www.asynjaart.se

Berättaren - monter 127
Jag är sagoberättare. Länge har jag 
vandrat och många är de som jag har 
fått möta utmed vägarna, både stora och 
små; människor och oknytt. Jag berättar 
legender och historier, jag berättar om 
det jag har hört och om det jag har sett.
Låt mig ta dig med till fantastiska platser.

Borland Genetics - monter 128
Borland Genetics är en autosomal DNA-
matchningsdatabas där användare skapar 
offentliga DNA-profiler för sina avlidna 
förfäder, med hjälp av de verktyg och 
metoder som finns på webbplatsen.
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Borås släktforskare -monter 138
Borås Släktforskare bildades 1989 och 
har ca 700 medlemmar. Föreningens 
målsättning är att främja släkt- och 
bygdeforskning, stå sina medlemmar till 
tjänst med råd, anvisningar och kurser 
i släktforskning, läsning av gammal 
handstil m.m. Medlemstidningen ”Borås 
Släktblad” kommer ut med 4 nummer 
per år. Vi har årligen 6 föredrag med 
inbjudna intressanta föreläsare i våra 
lokaler för alla utan krav på medlemskap 
i föreningen. I vår butik på hemsidan har 
vi försäljning av program, böcker och  
kurser m.m. Vi anordnar även prova-
på-kvällar för föreningar eller företag 
under handledning. Vi har Öppet hus två 
gånger i veckan där alla är välkomna att 
prata släktforskning och få tillgång till 
programmen i våra datorer.

Centrala Soldatregistret
- monter 104
Välkommen till Centrala Soldatregistrets 
monter, här kommer du kunna söka bland 
en halv miljon indelta soldater från det 
Yngre Indelningsverkets period 1685-
1901 och få ut just dina soldatakter och 
torpakter på dina släktingar. Vi kommer 
även att ha försäljning av Litteratur 
genom föreningen för Västgötalitteratur. 
Däribland Soldat-, Historisk och 
Västgötalitteratur.
Välkommen! 

Christina Sagersten
Finding Family - monter 111
Har du tagit ett DNA-test och vill förstå 
ditt resultat? Eller vill du hitta en pappa/
morfar/farfar? Är det dags att ta nästa 
steg på DNA-resan nu? Besök vår 
monter och ta ett samtal med Christina så 

kan hon guida dig vidare.
Christina Sagersten har arbetat 
professionellt med DNA-släktforskning 
i snart 8 år och har utbildat tusentals 
personer under denna tid, samt hjälpt 
många lösa sina släktgåtor. Hon brinner 
för att hjälpa människor att hitta sina 
biologiska rötter, framför allt att hjälpa 
de som vill hitta sin biologiska pappa.
Christina driver medlemskapet Finding 
Family Together – gemenskapen för 
DNA-släktforskare, som är den enda 
utbildningsplattformen inom DNA-
släktforskning på svenska.
I vår monter kan du bland annat köpa 
hennes bok ”Pappa, vem är du? Lös 
din släktgåta med hjälp av DNA!” till 
mässpris. En bok som hjälpt flera att en 
gång för alla lösa släktgåtan!
Läs mer om Christina och hennes 
verksamhet på www.sagersten.nu
DNA-teamet - monter 101
DNA-släktforskning, även kallat genetisk 
genealogi, ger möjligheter att lösa 
”omöjliga” släktgåtor. Peter Sjölund och 
hans DNA-team är experter på att lösa 
avancerade släktpussel och hitta okända 
pappor. Är det din egen pappa som är 
okänd, hittar vi honom i 4 fall av 5, om 
han har sina rötter i Skandinavien. Finns 
den okände pappan (eller mamman) 
längre bak i släkten är gåtan svårare att 
knäcka med hjälp av DNA. En mor- eller 
farförälder går i många fall att hitta men 
det är ofta svårt. Finns den okände tre 
generationer bak i släkten är det tyvärr 
i de flesta fall omöjligt att hitta honom 
utan ett mycket omfattande arbete. Hör 
av dig så kan vi göra en bedömning av 
om det är möjligt att lösa din släktgåta! 
Maila expert@petersjolund.se eller besök 
www.facebook.com/dnateamet

Dnacoachen Linda Kvist
- monter 111
2013 tog Linda ett dnatest och upptäckte 
en släkthemlighet, hennes farfar var inte 
hennes biologiska farfar. Det fanns ingen 
kvar i livet att fråga utan Linda fick helt 
förlita sig på att dna kunde hjälpa henne 
att lösa släktgåtan. Hon hittade sin farfar 
så småningom men kom också till insikt 
att dnasläktforskning var något hon 
ville jobba med på heltid och startade 
i november 2019 Dnacoachen.  Linda 
håller kurser och föredrag både digitalt 
och på plats och har skapat en arbetsbok 
som stöd för dnasläktforskare.

Emi Web - monter 109
Är det första webbaserade arkivet i sitt 
slag i Skandinavien när det gäller in- och 
utvandring från Norden.

EODOPEN (Eböcker On 
Demand) - monter 103
Berätta vad du vill ha digitaliserat!
Hur läser du helst digitala böcker från 
biblioteket – i mobilen, på läsplatta eller 
som ljud – och i vilka format? EU-
projektet EODOPEN är på plats och 
lyssnar! Vi hjälper dig komma igång med 
Eböcker On Demand (EOD). Kungliga 
biblioteket koordinerar Sveriges del 
i projektet, som medfinansieras av 
Europeiska kommissionen.

Falbygdens släktforskar-
förening - monter 141
Falbygdens släktforskarförening är en 
aktiv förening med ca 300 medlemmar 
och vår verksamhet innefattar samtliga 
53 socknar i Falköpings kommun. Se 
gärna vår hemsida på www.fsffalbygden.se. 

FamilySearch - monter 149
FamilySearch är en icke-vinstdrivande 
organisation som grundades för över 100 
år sedan. Det är den största genealogiska 
organisationen i världen. Miljontals 
människor använder FamilySearch 
register, resurser och tjänster varje år för 
att lära sig mer om sin släkthistoria.
Här i Sverige samarbetar FamilySearch 
med bl.a. SVAR och olika 
släktforskarföreningar. Allt inom 
FamilySearch är gratis och utan reklam.
Startsidan, familysearch.org, öppnar 
upp för forskning i hela världen. 
Sökfunktionen gör det möjligt att 
söka bland över en miljard indexerade 
uppteckningar. Miljoner med nya 
uppteckningar tillkommer varje 
vecka. Dessutom kan man söka i alla 
digitaliserade originaldokument.
FamilySearch arbetar målmedvetet 
med att sammankoppla familjer över 
generationerna. Denna vision utförs av 
ett hängivet team med anställda och 
många frivilliga. De arbetar oförtröttligt 
med att bevara och dela med sig av den 
största samlingen med genealogiska och 
historiska uppteckningar i världen.

Family TreeDNA - monter 135
FamilyTreeDNA (FTDNA) är pionjären 
inom den genetiska släktforskningen, 
släktforskning med DNA. Upptäck din 
familjehistoria med vårt breda utbud av 
testtjänster som innehåller autosomalt 
(nära släkt) och de unika Y-DNA- och 
mtDNA-tester, där  vi är ensamma om 
kombinationen test och visning av resul-
tat i form av träd. Besök vår webbplats 
på www.familytreedna.com.

Finlands Släkthistoria FSHF 
- monter 121
Finlands släkthistoriska Förening presen-
terar sin verksamhet, sin bilddatabas och 
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hemsida samt ger tips för släktforskning 
i Finland.

Finnerödja-Laxå släktforskar-
klubb - monter 147
Finnerödja-Laxå släktforskarklubb i 
samarbete med FINNSAM.
Finnbygder i samverkan är en organisa-
tion som bildades i början av 1990-talet 
för intresserade av skogsfinsk kultur. 
Svedjebrukande skogsfinnar med Savo-
laxiskt ursprung bosatte sig under slutet 
av 1500-talet och början av 1600-talet i 
barrskogsområdena i Sverige och Norge, 
från Tiveden i söder till södra Lappmar-
ken i norr, från Gästrikland i öster till 
Telemark i väster. Inom organisationen 
har forskning resulterat i lokalhistorisk 
kunskap och släktforskning, fördjupande 
litteratur, och på senare tid även filmdo-
kumentation.
En hemsida: www.finnsam.org bjuder på 
stor kunskap.
Finnerödja- Laxå släktforskarklubb har 
under många år aktivt deltagit i forsk-
ning om finninvandringen till Tiveden 
med omnejd. Ett forskningssamarbete 
i projektform resulterade i en gedigen 
hemsida www.tivedenfinnar.se. Där har 
gjorts en sammanställning av gårdar, 
släkter, händelser och berättelser m.m. 
Klubben har stor kursverksamhet och 
arbetar mycket med DNA-forskning.
I vår monter kommer kunniga forskare 
att hjälpa till med släktforskning och 
svara på frågor om finninvandring.

Föreningen DIS - monter 131
Sveriges största släktforskarförening där 
du får gemenskap, kunskap och utveck-
ling. Föreningen DIS har verktygen 
som gör din släktforskning enklare. Se 
nyheterna i släktforskningsprogrammet 

Disgen och lär dig söka i stora släktdata-
basen Disbyt och utnyttja genvägarna du 
kan få i Dispos. Se vårt utbud av digitala 
historiska kartor. Bli medlem och ta del 
av regionföreningarnas utbud av utbild-
ningar, föredrag, med mera.

Föreningen för smed-
släktforskning  - monter 123
Föreningen för Smedsläktsforskning, 
FFS är en rikstäckande förening som 
arbetar med att kartlägga smedsläkter i 
en databas och ge ut skrifter om järn-
brukshistoria.
Mera information finns på https://smed-
forskning.se/
E-post: smedjan@smedforskning.se

Föreningen Svenska 
Släktkalendern - monter 152
I Svenska Släktkalendern har du möj-
lighet att dokumentera släkter som du är 
intresserad av fr.o.m. utgåvan 2020 även 
antavlor. Varje pusselbit till det stora 
pusslet är välkommen! Det gäller alla 
slags släkter utom adliga (de har adel-
skalendern i stället). För dig som söker 
information om olika släkter finns nu, 
sedan starten 1885, 2 831 släkter införda. 
Fr.o.m. kommande utgåva medtas fler 
detaljer än tidigare och därtill ett urval 
porträttbilder på ungefär en tredjedels 
sidbredd - det kan vara t.ex. fotografier 
från 1800- och 1900-talen på olika släkt-
medlemmar. Hämta gärna information 
eller prata med oss i vår monter! Närma-
re information, med släktnamnsregister, 
finns på svenskaslaktkalendern.se

Genealogiska föreningen 
- monter 116
GF är en riksförening där medlemmarna 

ägnat sig åt släktforskning sedan 1933. 
Föreningen har landets största enskilda 
släktforskarbibliotek och arkiv som finns 
i våra lokaler i Sundbyberg. GF erbjuder 
digitala söktjänster med miljontals 
personuppgifter kombinerat med unika 
handlingar i arkiv och bibliotek samt har 
en omfattande programverksamhet både i 
sina lokaler och på videolänk via Zoom. 
Vi har en egen släktforskarbutik på vår 
hemsida med både böcker och olika 
digitala produkter. I vår släktforskarbutik 
kan du även lösa medlemskap i GF som 
kostar 300 kr/år. Mer information finns 
på vår hemsida genealogi.net. GF har 
också en egen facebookgrupp.

Genney Digit - monter 105
Ett modernt svenskt släktforsknings-
program. Ingående presentationer av 
programmet.

Gull-May Lindström -monter 102
Gull-May Lindström, Stockholmare 
sedan tre generationer tillbaka, har funnit 
sina anor i Småland och på Öland.

Göteborgsregionens släktfors-
kare - monter 144
Föreningen för dig som bor i Göteborgs-
trakten och släktforskar eller för dig som 
släktforskar och har anor i Göteborg med 
omnejd. Gammal förening som blickar 
framåt. Fokus på DNA, emigrantforsk-
ning, handskriftsläsning och historia ur 
ett släktforskarperspektiv (kurser i höst). 
Vi har ett stort (men just nu lite rörigt) 
bibliotek. Den digitala tekniken försöker 
vi integrera i verksamheten och bygger 
gärna broar till andra föreningar och 
institutioner. Välkommen till oss! 

Habobygdens släktforskar-
förening - monter 201
Habobygdens Släktforskarförening är 
en ideell förening med syfte att forska 
och värna omsläkt och hembygd, samt 
utbilda, insamla och dokumentera. Till-
sammans med Habo och Gustav Adolfs 
Hembygdsförening ger vi ut en tidning 
och en almanacka med Haboanknytning. 

HABO TORPINVENTERING
En kartläggning av Habobygdens alla 
torp pågår sedan ett antal år. Du kan nu 
gå in och titta på resultatet. På en särskild 
hemsida (habotorp.se) presenteras rotar, 
gårdar, torp och backstugor inom Habo 
kommun. I dagsläget finns det 899 
gårdar, torp och backstugor inlagda och 
medlemmarna i Torpinventerargruppen 
arbetar kontinuerligt med att lägga till 
resterande. Gå gärna in på föreningens 
hemsida hsfhabo.se och läs mer.

Hallands släktforskarförening 
- monter 106
Välkommen att besöka oss – förening-
en som ökar mest. Vi presenterar vår 
Medlemsportal som innehåller allt en 
halländsk släktforskare behöver. Under 
församlingssidorna har vi samlat alla 
halländska församlingar. Du väljer vilken 
församling du vill veta mer om. Vi visar 
dig gärna!

Helena Nordbäck - monter 202
Aspirerande författare, släktforskare, his-
torienörd. Kommer med mitt tolfte häfte 
(och några andra förstås!). Som faktiskt 
handlar om Västergötland! En fantastisk 
slump. Eller...? Säljer allt utom bordet 
och stolen. Välkommen!
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HomeDeco Släktträdet -monter 127
Släkten uppåt väggarna! Vi gör tavlor 
av din släkt. Vår specialitet är att göra 
släktträd med foton. Välkommen till vår 
monter! Det går naturligtvis att besöka 
vår hemsida också www.homedeco.se.

JBGF Jönköpingsbygdens gene-
alogiska förening - monter 107
Få obegränsat med tillgång till JBGF.s 
medlemsportal! På medlemsportalen 
hittar du vår databas över avskrivna kyr-
koböcker från födda, vigda och döda från 
Jönköpings län och ett flertal utanför lä-
net. Här du hittar du även annat material 
från Jönköping med omnejd samt övriga 
Sverige som hjälper dig framåt i din 
släktforskning, exempelvis svenskar som 
emigrerat till Nord Amerika. Helgens
mässerbjudande: Vi medlemskap hos 
under helgen så får du vår tygväska som 
gåva! Välkommen till vår monter!

Judiska släktforskningsfören-
ingen i Sverige - monter 115
Föreningens ändamål är att främja intres-
set för judisk släktforskning och sprida 
kunskap om källor, litteratur och metoder 
för att finna judiska rötter och släktingar. 
Detta görs genom:
• medlemsmöten (i regel 6 ggr/år) som 
består av föredrag, studiebesök och 
liknande.
• Mishpologen (föreningens digitala 
medlemsblad) som utkommer 4 ggr/år.
• att arrangera studieträffar
• att upprätthålla internationella kontak-
ter, bland annat genom medlemskap i 
International Association of Jewish Ge-
nealogical Societies (IAJGS) som är en 
paraplyorganisation för de flesta judiska 
släktforskningsföreningarna i världen och 

som bland annat ordnar årliga internatio-
nella konferenser. Föreningen är också 
medlem i Sveriges släktforskarförbund. 
Medlem blir man enklast genom att sätta 
in kalenderårsavgiften 150 kronor på pg 
437 28 62 - 5
Judiska släktforskningsföreningen i Sve-
rige. Meddela samtidigt din e-postadress 
till gunmoll4@gmail.com   
Mer information finns på www.judgen.se
Vi finns även på Facebook.

Jämtlands lokalhistoriker och 
släktforskare - monter 146
Föreningen för alla som forskar om folk 
och bygder i Jämtland och Härjedalen.
Vi informerar om verksamheten och 
bjuder in till Släktforskardagarna 2023 i
Östersund.

Kinds Forskarklubb -monter 148
Kinds forskarklubb verkar inom 
Svenljunga och Tranemo kommuner 
samt har forskarhjälp på biblioteken. Se 
deras hemsida www.kindsforskarklubb.
se. De ge ut Kindsforskaren.

Kjell Kind Aleklett - monter203
Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl 
Johan” handlar om min farfars farfar. 
I boken får vi följa hans uppväxt, 
hur han blir soldat och slutligen som 
jägarsoldat är med och besegrar 
Napoleon i Leipzig. Dick Harrisson: En 
bok som fyller ett svart hål i den svenska 
historieberättelsen. Kjell Kind Aleklett

Knäreds Forskarring & Hem-
bygdsförening - monter 108
Vår förening bildades 1980, med 
inriktning på släktforskning.
1982 började vi skriva av på maskin ” 

kyrkböckerna” gällande i första hand
Knäreds församling från microfilm. Vi 
kopierade upp dessa till försäljning .
Detta blev en grundplåt för oss. Vi 
fortsatte sedan med ett antal församlingar 
i södra Halland, norra Skåne och 
sydvästra Kronobergs län. 1982 började 
vi även med torpinventering. Vi märkte
upp dessa med en stolpe och en rostfri 
plåt med nr och namn på torpet. I slutet 
på 1990 kom önskemål om att vi skulle 
ge ut en bok ”De små stugornas folk”.
År 2000 fick vi en gård i donation med 
alla inventarierna. Samtidigt fick en 
fastighet som blev vår föreningslokal. 
Önskemål kom också att ge ut böcker 
om gårdarna i Knäred från slutet av 
1600-talet till nutid. Det blev 4 band 
”Jord och bonde”. Den sista blev klar 
2021. 2008 fick vi övertaga en gård till 
”Bollaltebygget”. Båda dessa gårdar 
är förklarade som byggnadsminne. 
Vi är för närvarande 350 medlemmar 
och 44 sponsorer. Knäreds Forskarring 
&Hembygdsförening
Hemsida: www.knaredsforskarring.se
Ordf. Rolf Åkesson 070-6970547

Kronobergs Genealogiska För-
ening - monter 112
Kronobergs Genealogiska Förening, 
KGF Släktforskning i Kronobergs 
län. Sökning i KGF:s databas och 
soldatregister för Kronobergs regemente, 
samt släktforskarhjälp.

Kungliga biblioteket -monter 134
Sök bland digitaliserade dagstidningar, 
från 1600-talet och fram till idag 
Kungliga biblioteket presenterar tjänsten 
Svenska dagstidningar. Här är det möjligt 
att utforska nästan 400 år av svensk 

presshistoria. Tjänsten innehåller 33 
miljoner sidor från mer än 1500 olika 
titlar. I vanliga fall behöver du besöka 
Kungliga biblioteket, eller något annat 
bibliotek som har tjänsten, för att studera 
materialet. Under mässan får du en unik 
inblick i arkiven!

Lantmäteriet - monter 133
Vi visar tjänsten Historiska kartor med 
kartor över hela Sverige och hjälper till 
att leta rätt på just din släktgård.

MyHeritage - monter 136
MyHeritage är en global plattform där 
man kan upptäcka sin familjs historia, 
släktforska, hitta nya släktingar och ta 
reda på hur man är släkt med varandra. 
Vi har över 16 miljarder historiska poster 
och register, miljontals släktträd och en 
väldigt sofistikerad matchningsteknik 
som matchar en med personer i andra 
släktträd som man sannolikt är släkt med. 
Det finns fantastiska funktioner och 
verktyg för att ta reda på om man 
verkligen är släkt och hur man är släkt. 
Dessutom erbjuder vi de senaste foto-
funktionerna för att förbättra och animera 
gamla familjefoton.
Vi erbjuder även DNA-tester över hela 
världen, via online-beställning.
MyHeritage i siffror
• 95 miljoner användare världen över
• 82 miljoner släktträd
• 16.1 miljarder historiska poster
• 5.4 miljoner i DNA-databasen

Riksarkivet - monter 125
Riksarkivet är en myndighet som bevarar 
dokument och arkiv från medeltiden 
till nutid. Vi förvarar ca 80 hyllmil med 
arkiv och vi finns i hela landet.
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Riksdagsbiblioteket -monter 120
Riksdagsbiblioteket.
Riksdagsprotokollen är en guldgruva 
för släktforskare, hembygdsforskare och 
andra som vill finna information om 
enskilda personer, orter eller specifika 
ärenden.

SHIR Skaraborgs Historiska 
Infanterie Regemente 
- monter 151
Är en historisk förening som gestaltar 
hur det kunde se ut på ett regemente 
under den indelta soldatens tid främst 
karolinertiden.
Föreningen är idiell opolitisk samt tar 
inte ställning i religiösa frågor och 
där alla är välkomna. Medlemsantalet 
varierar mellan 30-40 i olika roller 
och åldrar. Man väljer själv vilken 
roll och truppslag men det går lika bra 
att inte klä ”upp” sig och vara civil. 
Föreningen har truppslagen Infanteri 
där musketerare och pikenerare ingår, 
Artilleri där föreningen har 4 stycken 
fältkanoner, Tross och hantverkare bland 
annat Sadelmakare och Fältskärer. Om 
man är ny eller bara nyfiken att prova 
så finns det låneutrustning. Föreningens 
upptagningsområde är Skaraborg och 
övriga Västergötland, klubblokalen finns 
på Magnolia strax utanför Nossebro. 
SHIR har ett bra kontaktnät och trevliga 
samarbetspartners och deltar på roliga 
event runt om i Sverige och utomlands. 
Föreningen har ett generellt skjuttillstånd 
från Polisen som gäller i hela Västra 
Götalands Län och säkerhetsansvariga 
som genomgått utbildning i krutkurser. 
Föreningen är uppbyggd på demokrati 
och allas lika värde och där inga arvoden 
delas ut till styrelsen. SHIR gestaltar 

Skaraborgs Regemente under dess 
Infanteritid I 9 (- 1942 = Pansar) då det 
är det sista landskapsregementet som 
finns kvar i ursprunglig form med anor 
från 15/1600 talet.

Skånes Släktforskarförbund 
- monter 113
Representerar 16 föreningar i Skåne samt 
Skånes Knektregister. Några föreningar 
finns på plats, se information i montern. 
Försäljning av skånsk litteratur.

Skövde Släktforskarförening 
- monter 140
Årets arrangör av Släktforskardagarna. 
Vi är en aktiv förening som anordnar 
föreläsningar, temakvällar och kurser. 
Besök vår monter för att ta del av erbju-
dande!

Släktforskare i Fyrbodal 
- monter 132
Vi är fem föreningar i Fyrbodalsom-
rådet som samarbetar under Släktfors-
kardagarna i Skövde. Det är Sällskapet 
Strömstierna (Lysekil), Färgelanda 
Släktforskarförening, ÅmålsSläktforska-
re, Trollhättebygdens Släktforskare och 
Vänersborgs Släktforskare. Vi har under
många år samverkat och träffas regel-
bundet både digitalt och fysiskt för att 
utbyta idéer,kunskap och information. 
I den samverkan finns ytterligare några 
släktforskarföreningar inärområdet 
med. Möjligheten till digitala möten har 
utökat kontakten. Det är väldigt givande 
att ha detta utbyte! Vi nås på följande 
webbsidor: www.sallskapet-stroms-
tierna.se, www.flaslakt.se, https:sv-s.
facebook.com/Åmåls-Släktforska-

re-597190287092337,
www.trollhattebygden.se, www.veners-
borgsslektforskare.se

Släktforskarhjälp - monter 200
Är du intresserad av släktforskning, eller 
kört fast i din forskning? Här får du hjälp 
och rådgivning av erfarna släktforskare.

Släkthistoria - monter 129
Släkthistoria är Sveriges ledande tidning 
om släktforskning, hembygds- och var-
dagshistoria. Den utkommer 12 gånger 
per år och riktar sig till dig som släktfors-
kar eller drömmer om att börja släktfors-
ka. Ta del av spännande berättelser samt 
handfasta tips och råd! Vi skriver också 
mycket om livet i Sverige förr i tiden och 
om hur kulturarvet bevaras idag.
Varje år arrangerar tidningen en släkt-
forskarkryssning i samarbete med Viking 
Line.
Chefredaktör är Magnus Bergsten, upp-
vuxen i Skövde. Han startade Släkthisto-
ria 2014 och ger också ut andra tidningar 
om historia.
Beställ Släkthistorias digitala nyhetsbrev 
kostnadsfritt, så får du information från 
tidningen regelbundet i din mejl. Du 
kan också följa oss på Facebook och 
Instagram.
www.slakthistoria.se

Stockholms stadsarkiv 
- monter 125
Stockholms stadsarkiv är en förvaltning 
i Stockholms stad med ansvar för att den 
information som skapas i Stockholm be-
varas och finns tillgänglig för alla. Vi har 
ca nio hyllmil handlingar i våra magasin 
på Kungsklippan och Liljeholmskajen. 
Den äldsta handlingen är från 1358 och 

den senaste skapas just nu. Vi har flest 
besökare av alla arkiv i Norden.

Strömstads Släktforskare 
- monter 143
Du som har släktkopplingar i norra 
Bohuslän - framför allt i Strömstad med 
omnejd, men också i Norge. Ta gärna 
kontakt med oss så skall vi försöka 
bistå med hjälp. Vi har även norska 
medlemmar i föreningen, så vi skall nog 
kunna vägleda dig även på den sidan 
gränsen. Välkomna att besöka oss i 
MONTER 143

Studieförbundet Vuxenskolan 
- monter 153
Studieförbundet Vuxenskolan är en 
idéburen organisation med bred folkbild-
ningsverksamhet över hela landet.
Vår värdegrund hävdar principen om 
människors lika värde baserat på de 
grundläggande mänskliga rättigheterna.
Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
kan du gå studiecirklar och kurser i näs-
tan vilket ämne som helst. Hos Studieför-
bundet Vuxenskolan (SV) kan du också 
gå på intressanta föreläsningar och delta i 
en mängd kulturarrangemang. 
Vår syn på bildning bygger på männ-
iskans förmåga att själv forma sitt liv 
tillsammans med andra människor.
Den utgår från individens rättigheter och 
skyldigheter att som aktiv medborgare 
ta ansvar för en samhällsutveckling som 
stärker den liberala demokratin.
Studieförbundet Vuxenskolans värde-
grund och vision bidrar till att frigöra 
människors kraft, engagemang och 
utveckla sin kreativa förmåga.
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Sveriges Släktforskarförbund 
- monter 130
Här hittar du Rötterbokhandelns produk-
ter till förmånliga mässpriser. Prata med 
Släkthistoriskt Forums redaktion och 
bläddra i nya, spännande böcker.

Sällskapet Vallonättlingar
- monter 123
- Släktforskar om valloner
- Forskar om vallonernas historia, migra-
tion och kultur
- Anordnar utflykter, föredrag, medlems-
träffar
och återkommande resor till Belgien/
Vallonien
- Ger ut en tidning fyra gånger/år
- Läs mer på https://vallon.se 

TagAlong - monter 139
TagAlong AB har arrangerat resor sedan 
2006, både gruppresor och skräddarsyd-
da resor. Våra gruppresor arrangeras i 
små grupper från 8 personer till maximalt 
18 personer. Vi har arrangerat en populär 
musikresa till USA sedan 2008, där vi 
besöker de viktigaste platserna för
de olika musikstilarnas utveckling, som 
Nashville, Tupelo, Memphis och New 
Orleans.Anledningen till att vi finns på 
släktforskardagarna i år är att vi vill visa 
vår nya fina resa som har anknytning 
till mässans tema. Vi arrangerar numera 
också en resa i Svenskbygderna i USA 
där huvudresan är främst i Minnesota och 
där vi besöker svenskklingande orter som 
Mora, Lund och Stockholm, men även 
Gammelgården som har anknytning till 
Vilhelm Mobergs Utvandrarepos.
Vi möter aktiva svenskar som bor och 
verkar här idag, men även svenskame-
rikaner vars förfäder utvandrade hit, 

många kan svenska och en del bara sitt 
modersmål.
Du är välkommen att besöka oss i vår 
monter där du möter Anna och Mats!

Tidaholms Genealogiska förening, 
Tidaholms museum -monter 117
Hos oss hittar du främst böcker om hem-
bygd och historia.
Har du rötter i Tidaholmsbygden hjälper 
vi gärna till.
Ett samarbete mellan Tidaholms genealo-
giska förening och Tidaholms museum.

Tidningen Mimers brunn 
- monter 110
Tidningen Mimers brunn – arkeologi, 
etnologi & historia i Västra Götaland

Tyskland - monter 119
Die Maus Bremen
Föreningen för släktforskning i Bremen 
med nästan 1100 medlemmar i Tyskland 
och övriga länder samlad i en förening 
för att hjälpa varandra med en enastående 
fritidssysselsättning. Har du anor i eller 
omkring Bremen?

Verein für Computergenealogie e.V.
Verein für Computergenealogie (Com-
pGen) är den största ideella släktforsk-
ningsföreningen i Tyskland med egen 
wiki, databaser och praktiska projekt. 
Vår tidning och blogg rapporterar omut-
bart och kritiskt om allt över historisk 
släktforskning.

Arbeitsgemeinschaft Genealogie 
Thüringen e.V.
Tysklands gröna hjärta har en mångsidig 
och komplicerad historia. Vår förening 
hjälper forskare att spåra sina förfäder i 
Thüringen med omnejd.

G-gruppen
Släktforskarföreningen för er med anor 
kring länderna runt Östersjön.
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genea-
logischer Verbände e.V.
Vår paraplyorganisation med 73 genealo-
giska och heraldiska föreningar med mer 
än 20 000 medlemmar främjar nationellt 
och internationellt samarbete till nytta 
och främjande av våra hjälpvetenskaper.

Verein für Familienforschung e.V. 
Lübeck
Föreningen grundades i Lübeck 1966. 
Dess syfte är att utforska person- och 
familjehistoria i Lübeckområdet och 
angränsande områden.

Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher 
Familienforscher e.V. - AGoFF - www.
agoff.de
I föreningen Arbeitsgemeinschaft 
Ostdeutscher Familienforscher e.V. är 
mer än 800 familjeforskare organiserade 
världen över, vars gemensamma intresse 
är familje- och regionforskning av histo-
riska tyska bosättningsområden, främst i 
Central- och Östeuropa.
De stödjer alla föreningens arbete med 
sina medlemsavgifter och forskning.

Vasaorden - monter 118
Vasaorden är en svensk-amerikansk 
vänskaps- och kulturorganisation, som 
finns i USA, Kanada och Sverige. Va-
saorden av Amerika bildades år 1896 i 
USA med syfte att hålla samman svenska 
immigranter och bevara svensk kultur. 
Den första logen i Sverige bildades 
1924, Logen Skövde 1952 och Logen 
Lidköping 1956. Medlemmarna samlas 
ett antal gånger per år för logemöten i 

sina respektive loger, men besöker gärna 
varandras loger. Vi har också kontakt 
med loger i Amerika.
I Bishop Hill i Illinois, en gång en 
gammal svenskkoloni, finns Vasaor-
dens arkiv med tillgång till 1,5 miljoner 
olika uppgifter om svenska emigranter. 
Däribland medlemsförteckningarna ända 
från Vasaordens start. I många fall finns 
intressanta levnadsöden bevarade. Arki-
vet är sökbart. 

Värmlands Släktforskar-
förening - monter 145
Ack Värmeland du sköna! Passa på att 
besöka vår monter, där vi hjälper dig med 
släktforskning i Värmland! Besök gärna 
vår hemsida www.varmlandsrotter.se.

Åsle Tå - monter 142
Under 2 års tid har vi forskat på alla de 
familjer som bott på Åsle Tå från början 
av 1800-talet. Målet har varit att försöka 
förstå hur ”Tåarna” levde och hur deras 
relationer var.
Det vi hittat är,  ättlingar i USA som 
(vi har haft kontakt med och träffat) , 
hur söner och döttrar hos familjerna har 
hittat varandra och bildat familj, hur 
barnsjukdom härjat, en mordbrännare, ett 
fattighus på tån m.m.
Vi har även skapat en tidslinje per stuga 
för att se utvecklingen av Tån samt hur 
familjerna har flyttat runt, in och ut.
Effekterna av Laga skifte 1840 - 43 syns 
tydlig i Tåns utveckling och vi har bl.a 
hittat och forskat kring de 7 soldattorp 
som då flyttade till Danåsen.
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Välkommen till ArkivDigital
Har du släktforskat länge? Eller ska just börja? Arkiv
Digital har det du behöver. 

▶ Källmaterialet: Kyrkböcker, bouppteckningar, militära 
rullor etc, allt lätt tillgängligt på internet. Nya volymer, 
alltid färgfotograferade, tillförs dagligen.

▶ Registren: Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1970, 
1975, 1980, 1985 och 1990 samt BiS, Befolkningen i Sverige 
1800–1947 underlättar verkligen sökningen efter släkt 
ingarna. Register finns också till många andra källor, 
exempelvis födelse, vigsel och dödböcker samt boupp
teckningar. Nya tillkommer regelbundet.

▶ Ett molnbaserat släktträd. Behövs för att  hålla ord
ning på forskningsfynden.

▶ En bra lärobok: Släktforskning på riktigt guidar bland 
källor och register samt tipsar om bra metoder och 
smarta knep. Köp den till specialpris i vår monter!

▶ Och mycket mer: Som närmare fem miljoner flygfoton 
av hus, gårdar, bensinstationer och andra miljöer från 
andra halvan av 1900talet. En nostalgisk totalupplevelse!

Välkommen till vår monter!

Störst i Sverige på
släktforskning

HUVUDSPONSOR FÖR SLÄKTFORSKARDAGARNA

ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt 
källmaterial via internet till historiker, släkt och hembygdsforskare 

och andra som vill studera källorna i original. Bolaget grundades 
2005 och har i dag ca 35 anställda och 370 aktieägare.
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Allt för släktforskaren
på ett och samma ställe
Rötterbokhandeln är en specialiserad nätbokhandel som drivs av Sveriges 
Släktforskarförbund. Ett noga urval av produkter gör att det finns något för alla  
– oavsett om du är nybörjare eller om du har hållit på ett tag. Kom till vår monter  
om du vill handla, bläddra eller bara säga hej. 

Ett år med tips och inspiration  
för bara 299 kr!
Vill du komma dina anfäder och anmödrar lite närmare? Är du 
nyfiken på nya källor och tekniker? Då ska du prenumerera på 
Släkthistoriskt Forum.

Sedan 1982 har det anrika magasinet hållit  
inbitna släktforskare med de senaste nyheterna  
i släktforskarvärlden. 

Du som tecknar och betalar din prenumeration direkt i montern 
under Släktforskardagarna får en rabattkod på 100 kronor att 
handla för i Rötterbokhandeln på nätet. Välkommen till vår 
monter, nummer 130!

TECKNA & BETALA 

DIN PRENUMERATION  

DIREKT I MONTERN

ATT HANDLA FÖR PÅ

ROTTERBOKHANDELN.SE

100 krfå

Kom och träffa Ted Rosvall som svarar på frågor 
om släktforskning.
Peter Sjölund kommer också förbi för att svara 
på frågor om dna-släktforskning. 
Mer information om tider hittar du i vår monter.

Vad händer i monter 130?

NYHET!
Latin för släkthistoriker 
Tredje utökade upplagan

Latinets historia är också en 
del av Sveriges. Våra historiska 
källor är späckade med latinska 
ord och uttryck som mendica, 
hora pomeridiana och coena 
Dominica.
Latin för släkthistoriker förklarar 
ett stort antal begrepp från 
nylatinets guldålder och är 
särskilt anpassad för forskare 
utan förkunskaper i latin.
Du hittar den i vår monter.

Dessutom:

• Mässpriser på böcker och databaser 

• Specialerbjudanden 

• Tävla och vinn fina priser

Vi ses i monter

130

Magasinet ges ut av Sveriges Släktforskarförbund  
och utkommer med fem välfyllda nummer om året.
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SLÄKTFORSKA  
GRATIS I HELA 

VÄRLDEN

familysearch.org

������
Stora släktdatabasen
Få kontaktuppgifter till andra släktforskare för att utbyta 
forskningsresultat
När du bidrar med eget material kan du vandra runt i 
andras träd
En hjälp för att kvalitetssäkra ditt material
Ingår i medlemskapet.

������
Rekommenderas av släktforskare för släktforskare 
Prova själv gratis en månad! 
Tillgång till alla funktioner. 
Du kan sen fortsätta med det du matat in.
Säljs till medlemmar. 
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Hallands Släktforskarförening 
firar i hela Halland  

från mars till oktober

Hallands Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland
info@hallandsslaktforskare.se 
035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se/40-arsjubileum/

40-årsjubileum

• Föreläsningar
• Släktforskarhjälp
• Studiebesök
• Bokförsäljning
• Bildspel
• Information
• Avslutning 1-2/10 
 med stor mässa i  
 Halmstad Arena

Fira  med oss!

Välkommen!
Skanna 

qr-koden 
med din 

smartphone för  
att läsa hela  
programmet

J U S TNU  |GUSTAV  ADOLFS  GATA  43 , 541  45  SKÖVDE
0500 -46  67  30  |  SKOVDE@JUSTNU .SE  |  WWW. JUSTNU .SE

N Ä R  D U  B E H Ö V E R  E T T 
P E R S O N L I G T  T R Y C K E R I
Välkommen till tryckeriet JustNu, Sveriges 
ledande tryckerikedja. I mer än 50 år har vi 
tillhandahållit ett brett utbud av tryckeritjänster 
med den senaste tekniken som säkerställer kvalitet, 
flexibilitet samt ger snabba leveranser.

För oss är det viktigt med lokal närvaro, personligt  
bemötande och att leverera i precis rätt tid.  
Vi hjälper dig med allt från kontors trycksaker, 
broschyrer och foldrar till affischer, roll-ups, profil-
reklam m m. Vi erbjuder även grafisk formgivning.

Kort och gott, en personlig trycksaks leverantör som 
levererar snabbt och finns nära dig.

Välkommen till JustNu – Sveriges lokala tryckeri



26  Släktforskardagarna 2022 i Skövde Släktforskardagarna 2022 i Skövde   27 

9.00  Mässan öppnar
10.00  Invigning
17.00  Mässan stänger
19.00  Bankett

Café och lunchrestaurangen plan 2

11.00-11.45 Claus Lippold  Stackell och di andre Knekta
12.15-13.00 Karin Borgqvist Ljung Riksarkivets Skatter
13.30-14.15 Lars Eriksson Wolke Soldatforskning i Krigsarkivet
14.45-15.30 Håkan Henriksson Karl XIIs krigsfångar i Sverige
16.00-16.45 Erika Åberg  Väggarna berättar om hus och historia

11.00-11.45 Grete M Singstad  Släktforskning i Norge 
12.15-13.00 Lena Norberg  Historiska kartor 
13.30-14.15 Evert Jonsson  Drottning Sigrid Storråda 
14.45-15.30 Anders Josefsson  Kristna vikingar i Varnhem 
16.00-16.45 Kari-Matti Piilahti Släktforskning i Finland 

 

11.00-11.45 Kristina Lauridsen Agneta Horn-damen som  försökte fånga  
     lycka i flykten 
12.15-13.00 Ted Rosvall  Hitta försvunna emigranter, ett riktigt  
     detektivarbete? 
13.30-14.15 Niclas Hertzman  Arkiv Digital - nya möjligheter 
14.45-15.30 Peter Sjölund  Hur DNA kan lösa omöjliga släkt-
     gåtor 
16.00-16.45 Torsten Johansson Historiska tidningar i nytt format

Program lördag 20 augusti Program söndag 21 augusti

Föreläsare sal C vänster röd

Föreläsare sal C höger blå

Föreläsare sal Aerobic gul

Föreläsare sal C vänster röd

Föreläsare sal C höger blå

Föreläsare sal Aerobic gul

9.00  Mässan öppnar
16.00  Mässan stänger

Café och lunchrestaurangen plan 2  

10.00-10.45 Peter Sjölund  Hur DNA kan lösa omöjliga släktgåtor
11.15-12.00 Erika Åberg  Väggarna berättar om hus och historia
12.30-13.15 Lars Eriksson Wolke Soldatforskning i Krigsarkivet
13.45-14.30 Karin Borgqvist Ljung Riksarkivets skatter
15.00-15.45 Torsten Johansson Historiska tidningar i nytt format

10.00-10.45 Kjell Aleklett  Nr 81 Johan Kind – Västgötasoldaten var  
     med och besegrade Napoleon
11.15-12.00 Lena Norberg  Historiska kartor 
12.30-13.15 Grete M Singstad  Släktforskning i Norge 
13.45-14.30 Kari Matti Piilahti Släktforskning i Finland 
15.00-15.45 Håkan Larsson  Hugenotter vad är det?
 

10.00-10.45 Christina Sagersten Fader okänd, hur långt kan man gå i 
     jakten på svaret. 
11.15-12.00 Ted Rosvall  Bernadotteättlingar 
12.30-13.15 Niclas Hertzman  Arkiv Digital - nya möjligheter 
13.45-14.30 Håkan Henriksson Karl XIIs krigsfångar i Sverige 
15.00-15.45 Claus Lippold  Stackell och di andre Knekta
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Grete Maria Singstad
Släktforskning i Norge
Föreläsningen fokuserar på några väsentliga skillnader 
mellan svensk och norsk släktforskning, med konkreta 
exempel från det norska Digitalarkivet. Det blir också 
exempel från norska folkräkningar och kyrkböcker samt 
andra aktuella norska källor som kan nyttjas för släkt-
forskning i Norge. Föreläsningen blir en kort kurs för 
den som letar efter sina norska släktingar.

Grete Maria Singstad är ordförande för Norsk Slektshis-
torisk Forening. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med bl.a. fortbildning 
inom rehabilitering och innovation, och har haft olika ledaruppdrag de senaste 
20 åren inom hälso- och sjukvården. Grete har hållit på med släktforskning i 
30 år och är väl förtrogen med källmaterialet i Norge. Förutom sin egen släkt 
har hon också forskat i andras släkter och har god kunskap om bondefamiljer, 
gruvfamiljer, militärfamiljer och prästsläkter.

Släktforskning i Norge, lördag 11.00, söndag 12.30.

Kristina Lauridsen
Agneta Horn - damen som försökte 
fånga lycka i flykten
Romanen ”Fånga lyckan i flykten” handlar om 
Agneta Horns liv och bygger på hennes själv-
biografi men också noggrann research av brev 
och andra handlingar i Riksarkivets samlingar 
och inte minst släkthistoria. Agneta Horn var 
barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till 
fältherren Gustaf Horn. Vid faderns död stod 
hon som enda arvinge till faderns förmögen-
het. Romanen handlar mycket om arv och det komplicerade förhållandena i en 
adelsfamilj men inte minst om en kvinna som kämpar för sin rätt, inte bara för 
arvet, utan också för kärleken och rätten att få gifta sig med den hon älskar.
Författaren Kristina Lauridsen är även historiker och arkivarie och sen fem år 
tillbaka anställd på Riksarkivet. Hon arbetar främst med enskilda arkiv, d.v.s 
person, släkt, gårds- och föreningsarkiv. Kristina har stort intresse för äldre 
handlingar och en passion för släkthistoria.

Agneta Horn - damen som försökte fånga lycka i flykten, lördag 11.00.

Claus Lippold
”Stackell och di andre knekta”

Föredraget berör den där lille soldaten i det 
stora försvaret. Claus Lippold kommer också att 
berätta hur det hela startade för hans far, Björn 
Lippold, som under sina 37 år vid rodret för 
Centrala Soldatregistret såg till att vi idag har 
en halv miljon soldater registrerade i registret.

Claus kommer att visa hur du på enklaste sätt 
hittar till Centrala Soldatregistret. Samt hur du söker i databasen, bland indelta 
soldater från det yngre indelningsverket 1685-1901. Han kommer berätta mer 
om vilken information du kan få – med ett antal exempel ur några soldat- och 
torpakter. Vem var han den där indelte soldaten?
 
Claus Lippold är 32 år och bor i Skövde med sin familj, sambo och dotter. Han 
arbetar som privatrådgivare på bank. Hela hans uppväxt och vuxna liv har det 
funnits historia med i bilden, genom hans far som grundade det Centrala Solda-
tregistret. Framförallt den där ”lille soldaten i det stora försvaret”.  Claus fritid 
handlar mycket om dessa knektar, där han tillsammans med nuvarande styrelse 
för soldatregistret hjälper till att besvara just dina frågor kring knektarna.

”Stackell och di andre knekta”, lördag 11.00, söndag 15.00

Karin Borgkvist Ljung
Riksarkivets skatter

Föreläsningen ger dig en fribiljett rakt in i Riksar-
kivets allra heligaste utrymmen, dit annars endast 
personal och forskare har tillträde. Alla bilder som 
visas har en unik, spännande och lärorik historia 
och många av dem har aldrig tidigare visats!

Karin Borgkvist Ljung arbetar som 1:e arkivarie på Riksarkivet, är utbildad 
arkivpedagog och paleograf.

Riksarkivets skatter, lördag 12.15, söndag 13.45
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Lars Ericson Wolke
Soldatforskning i Krigsarkivet

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid 
Försvarshögskolan och docent vid Åbo akademi. 
Har tidigare varit verksam vid Krigsarkivet (1983-
2000), bl.a. som ansvarig för arkivets forskarser-
vice. Han har skrivit ett drygt 30-tal böcker främst 
kring olika aspekter på Östersjöområdets historia.

År 2012 utkom han med ”Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder” i 
Släktforskarförbundets serie handböcker. Den har i år utkommit i en ny, revide-
rad upplaga.

Lars Ericson Wolke har tidigare medverkat i redaktionerna för ”Släkt och Hävd” 
samt ”Sveriges släktforskarförbunds årsbok”. Sedan många år håller han föredrag 
om soldatforskning och andra historiska ämnen för hembygds- och släktforskar-
föreningar.

Soldatforskning i Krigsarkivet,lördag 13.30, söndag 12.30

Erika Åberg
Väggarna berättar – om hus och historia

Föredraget ”Väggarna berättar – om hus och his-
toria” handlar om vilka spår av levnadsberättelser 
och släkthistorier man kan hitta vid restaureringen 
av ett gammalt hus.

Erika Åberg är byggnadsantikvarie, husexpert i tv 
och skribent med byggnadsvård som sin största 
passion. Under drygt tolv år har hon restaurerat 
den hundratioåriga bondgård som är hennes och 
familjens hem.

Väggarna berättar – om hus och historia
Lördag 16.00, söndag 11.15

Ted Rosvall
Hitta försvunna emigranter, ett riktigt 
detektivarbete?
Att släktforska i USA är inte som i Sverige. Där 
finns ingen heltäckande folkbokföring, inga 
husförhörslängder, inga flyttningslängder. Här gäller 
det att åka slalom mellan de källor som faktiskt finns 
och att fullt ut använda sig av digitala tidningar, 
skolkataloger, telefonkataloger och mycket annat.

Bernadotteättlingar
För över 200 år sedan fick Sverige ett nytt kungahus med ätten Bernadotte. I detta 
föredrag berättar Ted Rosvall om hur detta gick till och om alla ättlingar till Jean 
Baptiste Bernadotte (Carl XIV Johan) – i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, 
Luxemburg och många andra längder. Det handlar inte bara om kungligheter utan 
också om grevar och baroner och helt vanliga människor.

Ted Rosvall är en rikskänd kyrkomusiker, släktforskare, föreläsare och författare. 
Rosvall är sedan många år bosatt i Falköping.  2000-2008 var han ordförande 
i Sveriges Släktforskarförbund och 2008-2015 medverkade han flitigt i TV-
serien Vem tror du att du är? Han har bl.a. författat den kungliga uppslagsboken 
Bernadotteättlingar (2010) och handboken Emigrantforska på nätet (med Anna-
Lena Hultman, 2018). Sedan 2016 är han redaktör för Släktforskarnas Årsbok. 
2018 mottog han H.M. Konungens guldmedalj för sina insatser som genealog och 
kulturförmedlare.

Hitta försvunna emigranter, ett riktigt detektivarbete? Lördag 12.15
Bernadotteättlingar, söndag 11.15

Peter Sjölund
Hur kan DNA lösa omöjliga släktgåtor
Peter Sjölund brukar kallas Sveriges ”DNA-guru” 
och intervjuas ofta i media om DNA-släktforsk-
ningens möjligheter. Han har dragit fulla hus 
vid sina föreläsningar vid släktforskardagarna 
de senaste sju åren och har alltid nya spännande 
DNA-historier att berätta om. Peter har författat 
flera bästsäljande böcker om DNA-släktforskning 
och Sveriges förhistoria.

         Hur kan DNA lösa omöjliga släktgåtor, lördag 14.45, söndag 10.00

Foto: 
Mikael Ljungström/Scandphoto

Foto: Orlando G Boström
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Ewert Jonsson
Drottning Sigrid Storråda
Sigrid Storråda svensk och dansk drottning med 
stor pondus, som brände inne friare som hon 
tyckte inte motsvarande hennes egen status. Spåren 
efter henne finns runt om i Västergötland. Gårdar 
som utgjorde hennes ”pensionsförsäkring” det så 
kallade Sigridlevet finns ännu kvar i landskapet. 
Hennes far var den beryktade Skoglar Toste den 
främste jordägaren i Västsverige på 900-talet.

Ewert Jonsson har ett medfött, brinnande, historieintresse. Redan som liten 
slukade han historieböcker. I 3:e klass fick han en egen historiebok, som han 
läste från pärm till pärm på två dygn. Väl i folkskolan hade han en lärare, Axel 
Emanuel Larsson, vars främsta ämne var just svensk historia. Högläsning ur 
Grimbergs ”Svenska folkets underbara öden” var mer regel än undantag. När 
Jonsson utbildade sig vidare vid folkhögskola blev historia hans käraste ämne 
och så har det fortsatt.

Jonsson är en van guide i Skaraborg och Västergötland sedan många år. Sedan 
20 år tillbaka är han auktoriserad Västgöta- och Sveguide. Den gångna säsongen 
har han guidat mer än 20 busslaster med turister från när och fjärran.

Drottning Sigrid Storråda, lördag 13.30

Niklas Hertzman
ArkivDigital - nya möjligheter
Som släktforskare är man nyfiken och 
historieintresserad, samt så klart intresserad av 
sin egen släkts historia. Vilka var förfäderna, var 
bodde och verkade de? Efter starten i kyrkböckerna 
där det första släktträdets grunduppgifter finns, 
börjar man läsa bouppteckningar, militära rullor, 
domböcker, fängelsehandlingar och många andra 
gamla handlingar. Du hittar dessa handlingar, 
register och andra bra hjälpmedel i ArkivDigital.

I Släktträdet antecknar du allt det spännande som du hittar och Niklas Hertzman 
kommer att berätta om nyheter och möjligheter med ArkivDigital!

ArkivDigital - nya möjligheter, lördag 13.30, söndag12.30

Kari-Matti Piilahti
Släktforskare i Finland

I föredraget skildras de centrala 
släktforskningsmaterialen och arkiven i Finland 
samt likheter och skillnader i jämförelse att göra 
släktforskning i Sverige. Även diskuteras i vilken 
mån källmaterialet är digitaliserat och vilka 
enheter som är ännu inte är digitaliserade.

Kari-Matti Piilahti är Finlands Släkthistoriska 
Förenings verksamhetsledare, filosofie doktor, docent i Finlands och Nordens 
historia vid Helsingfors universitet samt släktforskningslärare.
Släktforskare i Finland, lördag 16.00, söndag 13.45

Anders Josefsson
Kristna vikingar i Varnhem
Under föredraget sätts det senaste decenniets 
intressanta forskningsrön om tidiga kristna vikingar 
i Varnhem in i ett större sammanhang. Dels ges en 
tillbakablick till tiden före vikingatiden och de fynd 
av en mäktig släkt som kan anas redan då. Vidare 
gör vi en utblick från Västergötland mot de avlägsna 
platser dit vikingar kan ha rest.

Anders Josefson är född 1950 och har alltid haft ett stort kulturhistoriskt intresse. 
På 1980-talet tog Anders kulturvetarexamen och en fil. kand. i arkeologi vid 
Lunds universitet. Därefter var Anders länge verksam som arbetsledare och 
arkeolog vid Malmö museum, Jönköpings länsmuseum och Skara museum. 
Under lång tid har han varit knuten till Falbygdens museum i Falköping och 
Ekehagens Forntidsby. Han är auktoriserad guide inom föreningen Västgöta 
guide.

Anders driver Floby antikvariat. På senare år har han medverkat till 
kulturhistoriska artiklar i främst tidskriften Falbygden. År 2020 gav han 
tillsammans med sonen Egil Josefson ut boken Från det inre av Västergötland. 
Två arkeologers resa genom historien. Boken har fått stor uppmärksamhet.

Kristna vikingar i Varnhem, lördag 14.45
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Kjell Aleklett
Nr 81 Johan Kind – Västgötasoldaten var 
med och besegrade Napoleon
Johan (Eriksson) Kind, 1790 – 1858, växte upp 
och bodde i Södra Kedum, dagens Arentorp. Det 
har varit möjligt att genom släktforskning följa 
honom från vaggan till graven. Det mest unika är 
en dagbok skriven av en okänd soldat, som gör det 
möjligt att följa honom under hans strider under 
andra Napoleonkriget, 1813-14. Kronprins Karl 
Johan förde då befälet över den svenska armén.
Kjell Aleklett, författarnamn Kjell Kind Aleklett, är professor emeritus i globala
energisystem vid Uppsala universitet. Har forskat med Nobelpristagare Glenn 
T Seaborg under 20 år om atomkärnors egenskaper. Under 2000-talet blev hans 
forskningsinriktning framförallt global oljeproduktion, som finns beskriven 
i boken ”En värld drogad av olja”.Arbetet med självbiografin ledde fram till 
släktforskning och till hans farfars farfar nr 81 Johan Kind. Släkten runt dagens 
Arentorp är kartlagd och finns beskriven i boken ”Nr 81 Johan Kind och Kron-
prins Karl Johan”.

Nr 81 Johan Kind  - Västgötasoldaten var med och besegrade Napoleon,
söndag 10.00

Lena Norberg
Historiska kartor
Som släktforskare kan det vara intressant att se var 
dina förfäder hade sin gård eller torp. Lantmäteriet 
har kartlagt Sverige sedan 1628 och det finns garan-
terat en karta över ett område som du är intresserad 
av. Vad är en förrättningsakt? Hur hittar du kartor? 
Vad finns det att hitta i akterna? Utforska hur en 
fastighet ser ut och vem som ägde den eller jämför 

mellan två tidsperioder och se förändringen i markanvändningen. Titta på över-
siktliga ekonomiska kartor, vägkartor eller länskartor.

Vad har Lantmäteriet mer att erbjuda som kan vara av intresse för släktforskare?
Historiska kartor, söndag 11.15

Håkan Henriksson
Karl Xll:s krigsfångar i Sverige
Samtidigt som tusentals svenska karoliner fördes 
bort till en långvarig krigsfångenskap i Ryssland 
och Danmark fördes tusentals krigsfångar från 
krigsskådeplatserna i Polen och Baltikum till 
Sverige.
Under de första tio åren av det stora nordiska 
kriget var de svenska arméerna ofta framgångsrika 
och sammanlagt kom omkring 15 000 krigsfångar 

att föras till det egentliga Sverige under det långa krigets första halva. Ytterligare 
ett par tusen krigsfångar togs under krigets senare del. Det rörde sig främst om 
sachsare, danskar, ryssar, polacker och ukrainska kosacker. Nästintill alla svenska 
städer fick ta emot sin beskärda del av dessa krigsfångar, som på lämpligt sätt 
skulle inhysas och bevakas av städernas borgare. I de flesta fall kom de att 
inlogeras i borgarnas egna hem.
Den nära kontakten mellan krigsfångarna och lokalbefolkningen ledde snart till 
att oäkta barn föddes, men även att äktenskap ingicks mellan krigsfångar och 
svenska kvinnor.
Håkan Henriksson är sedan många år verksam som arkivarie på ArkivCentrum 
Örebro län. Han har främst forskat och skrivit om bergs- och militärhistoriska 
ämnen.

Karl Xll:s krigsfångar i Sverige, lördag 14.45, söndag 13.45

Håkan Larsson
Hugenotter vad är det?

Hugenotter var reformerta protestanter som blev 
förföljda och mördade i det katolska Frankrike 
och tvingades därför fly landet. Några hundra 
kom till Sverige under 1600-talet och början av 
1700-talet. Hugenotter är ganska okända i Sveri-
ge, trots att de spelat en avgörande roll i svensk 
historia och utveckling. Om dessa och dess roll 
handlar föreläsningen, ett ganska oskrivet blad i 
svensk historia.
Håkan Larsson har släktforskat sedan 2008 och har hittat en anmoder från huge-
notter i rakt nedstigande led. Håkan Larsson är en historieintresserad släktforska-
re från Skövde, vice ordförande i Skövde Släktforskarförening, programansvarig 
och kursledare.
Hugenotter vad är det? Söndag 15.00
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Torsten Johansson
Historiska tidningar i nytt format

Dagstidningar är unika som historisk källa 
då de genom sina texter berättar dåtidens syn 
på händelser. Denna föreläsning kommer att 
ge en inblick i hur Kungliga bibliotekets 36 
hyllkilometer stora tidningsarkiv genom 270 
år har byggts upp och vad man med hjälp 
av digital teknik under 13 år har gjort för att 
förbättra tillgången till samlingen.

Torsten Johansson har studerat papperskonservering på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Har arbetat med filmkonservering vid 
Svenska Filminstitutet, som fotokonservator på Stockholms stadsmuseum. För 
närvarande arbetar han som enhetschef på enheten för digitisering vid Kungliga 
biblioteket.
Historiska tidningar i nytt format, lördag 16.00, söndag 15.00

Christina Sagersten
Fader okänd, hur långt kan man gå i 
jakten på svaret?

Fader okänd. Två ord som gäckar många 
släktforskare och kastar oss ut på en resa för att 
hitta gåtans lösning. Men hur långt får vi gå i 
jakten på anorna? Oavsett om vi gör traditionell 
släktforskning eller tar ett DNA-test kommer 
vi ställas inför etiska ställningstaganden. Med 
exempel från verkligheten belyser Christina          

Sagersten några av de dilemman vi kan ställas inför.

Christina brinner för att hjälpa människor hitta sina biologiska rötter. Genom 
sin bok ”Pappa, vem är du? Lös din släktgåta med hjälp av DNA!” samt 
föreläsningar och utbildningar har hon hjälpt tusentals personer hitta sitt 
ursprung genom åren. Med en pappa som adopterades vid 6 månaders ålder och 
flera okända fäder i sitt eget släktträd har hon personligen upplevt både glädjen 
och utmaningarna som sökandet kantas av.
Fader okänd, hur långt kan man gå i jakten på svaret? Söndag 10.00

Museum / Café & Restaurang Åsle Tå

Åsle Tå museum är Sveriges största, i 
original bevarade, backstugemiljö och 
omfattar backstugor och stugor byggda 
från 1700 till tidigt 1900-tal.  
Allt samlat på en plats, inklusive en 
fungerade smedja och vattenhjuls-driven 
kvarn.  
Café & Restaurang Åsle Tå ligger i början 
av tågatan. Här kan man avnjuta en 
vällagad lunch lagad på svenska, 
närproducerade råvaror eller ”hembakat” 
fika. Och självklart finns det glass (Kling, 
Sia).

Bokning av guidning, restaurangbesök, event, catering m.m. 
0515–36048, 070–3383251   cafe.restaurang.asleta@gmail.com    
Åsle, Mularp & Tiarps Hembygdsförening : info@asleta.se 
Hemsida: www.asleta.se

Passa på att uppleva och promenera i denna unika 
miljö. Kanske dina förfäder bodde i något liknande 
under 1800-talet. 
Vi släktforskar på alla familjer som bott på tån  
sedan 1796, och har nu en tidslinje per stuga samt 
hittat  ett antal släktskap som skapats mellan 
”Tåarna”. 
Här har även funnits ett stort antal soldater, dragoner 
m.m

Fotograf: Anna Thors, A foto & form
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1 Resecentrum

Skövde Kulturhus

Hertig Johans Torg

Sankta Helena kyrka

Släktforskardagarna 2022
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