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Innehållet på våra medlemssidor

Ställ en fråga till oss
Här kan du ställa frågor som rör släkt- och folklivsforskning, så svarar vi efter bästa 
förmåga.

Skicka in en efterlysning eller antavla
Om du har en efterlysning eller en antavla som du vill att vi skall publicera på hemsidan, 
så fyller du i formuläret och skickar det till oss.
Efterlysningen måste vara relaterad till släkt- eller folklivsforskning.
Både efterlysningar och antavlor publiceras på hemsidan så att alla besökare kan se dem.

Läs senaste Trehäradsbygden
Läs senaste numret av medlemstidningenTrehäradsbygden digitalt.

Läs äldre Trehäradsbygden
Läs alla nummer av Trehäradsbygden som föreningen gett ut.
Tips: I menyn Bokhyllan-Trehäradsbygden hittar du en innehållsförteckning till alla 
tidningarna. Du kan enkelt söka i denna pdf-fil för att hitta det som du är intresserad av.

Hjälp med DNA provtagning
Anmäl om du vill ha hjälp med DNA provtagning. Ett par gånger om året kommer vi att 
ordna så att du kan ta ett DNA prov, oftast i samband med information om DNA. Vi 
använder testkit från  FamilyTreeDna.

Rabattkod Släkthistoriskt Forum
Här hittar du en rabattkod som du kan använda om du tänker teckna en prenumeration 
hos Sveriges Släktforskarförbund där tidningen Släkthistoriskt Forum ingår.

Namnregister våra kyrkoboksavskrifter
Namnregister på födda, vigda och döda i församlingarna i Eslöv och Höör mellan 1861-
1930. Detta är avskrifter av kyrkoböckerna. Här kan du t.ex. ganska enkelt hitta alla barn i 
en familj. Namnregistret för Migration gäller 1840-1920.
Har du svårt att tolka texten i kyrkoböckerna så kan dessa register hjälpa dig, här har 
någon annan försökt tolka samma text.
OBS! Det är manuella avskrifter och det kan därför finnas fel. Komihåg att alltid leta upp 
informationen direkt i kyrkoböckerna för att verifiera riktigheten.
Vi säljer även ett USB minne där finns äldre information, på sidan hittar du ett register på 
vad som finns på USB-minnet. Där finns också rekonstruktioner för Hammarlunda och 
Högseröd, där kyrkoböckerna blivit förstörda.

Fördjupande artiklar
Läs artiklar som våra medlemmar och Brönneslöv stipendiater har skrivit.
Skicka in din egen artikel så tar vi kontakt om publicering här. Finns också en karta över 
Eslövs Köping från 1898.

Arkivregister
Register över material som finns i Eslövs kommunarkiv. Du måste kontakta 
kommunarkivet för att kontrollera var informationen finns idag.
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Årsmötesprotokoll
Här hittar du föreningens senaste årsmötesprotokoll.

Kommunsammanslagningar
En bild över Eslövs kommunsammanslagningarna 1863-1970.
Du kan förstora bilden.

Hjälp med andra släktforskningskällor
Här hittar du hjälpfiler om hur du hittar information på andra släktforskningskällor på nätet.
Just nu finns hjälp om Riksarkivet och Historiska kartor hos lantmäteriet.

Välkända Eslövsbor på kyrkogården
I celebert Sällskap I och II. Två pdf-filer som vi fått av Eslövs Kyrkogårdsförvaltning, 
handlar om några kända Eslövsbor som är begravda på Eslövs kyrkogård. Beskriver runt 
50 personer.

Hjälp oss
Tipsa oss om vad som skall finnas på våra medlemssidor.
Skicka gärna in material som vi kan publicera.


