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Välkommen på en digital kurs i Hembygdsforskning! 
 

Att kunna hitta äldre information om en 

fastighet kan ge helt nya perspektiv i sin 

forskning kring hembygden. Kanske söker du 

information om din födelseplats, eller har du en 

gård/torp som du gärna vill ha mer 

information kring? 
 

I denna givande, kostnadsfria kurs får du 

kunskap om hur du kan ta reda på information 

om hus och fastigheter ända tillbaka till 

medeltiden.  
 

Kursen är på tre gånger. I del 1 visar vi vilka arkiv du kan hämta information i. 

I del 2 visar vi exempel på hur man letar i kyrkböcker och Lantmäteriets historiska kartor. 

I del 3 lär vi av varandra genom att lyssna på varandras forskningsresultat. 
 

Kursen är kostnadsfri och arrangeras av Östergötlands Hembygdsförbund & 

Studieförbundet Vuxenskolan och leds av Sören Lindhe, ordf. i Rystad Östra Hargs 

Hembygdsförening tillika aktiv släktforskare med intresse för historia kring platser ner till 

medeltid – och Harald Nilsson,  släktforskare med över 25 års erfarenhet. 
 

Kursdagar: 

Del 1: Torsdag 23 mars. 

Del 2: Torsdag 30 mars. 

Del 3: Torsdag 20 april. 

Samtliga tillfällen hålls kl. 14:00-16.30 
 

Kursinnehåll: 

Del 1  

Kyrkans husförhörslängder. 

Några förekommande ord. 

Lantmäteriets hemsida.  

Riksarkivets hemsida. 

Arkiv Digital. 

Samt en mängd användbara arkiv och hemsidor.  
 

Del 2  

Att använda historiska kartor 1628 – nutid. 

Vissa fastigheter kan finnas med hos riksarkivet 1550–1750. 

Fastighetsforskning medeltiden. 

Forskning utifrån eget källmaterial. Hemuppgift att presentera vid del 3. 
 

Del 3   

Presentationer av de egna övningarna och forskning kring ett personligt objekt. 
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Förkunskaper 

Du bör vara datorvan och helst ha släktforskat då vi ej går igenom grundläggande 

släktforskning eller teknisk support. 

 

Genomförande 

Kursen hålls digitalt över videoprogrammet Zoom, vilket betyder att du kan sitta hemma 

och delta och inte behöver resa långt. Det krävs då att du har Zoom förinstallerat, kamera 

och mikrofon kopplad till din dator. 

 

Anmälan görs via denna länk eller via e-post: ostergotland@hembygd.se  

eller tel: 0761-031139, senast 20 mars! Max 20 deltagare. Avgift: kostnadsfritt! 

 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

OBS: Det finns även möjlighet att lägga till ett eget förmånligt kursabonnemang hos Arkiv  

Digital. Detta är dock inget krav, utan ett tillval om ni önskar. Längden på kursabonnemangen 

är 13 veckor (3 månader). Vi gör i så fall en samlad beställning. Kursledarens abonnemang ingår, 

och elevabonnemangen kostar 395 kr/person för dessa 13 veckor. Ange i så fall detta önskemål i 

anmälningsformuläret eller i ett mejl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/hembygdsforskning-40236/
mailto:ostergotland@hembygd.se
https://www.arkivdigital.se/
https://www.arkivdigital.se/

