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Riksarkivet 

Här finns kyrkoböcker från alla socknar i Sverige i fulltext. Här finns även fångvårdsrullor och mycket 

mera. 

www.riksarkivet.se 

Den digitala forskningssalen 

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen 

Riksarkivets länksamling till många digitaliserade arkiv via deras sida: Sök i digitala arkiv och 

databaser 

https://sok.riksarkivet.se/specialsok 

 

Lantmäteriet 

Här kan man leta efter historiska kartor från 1600-talet och framåt. 

www.lantmateriet.se 

Historiska kartor 

Information om de historiska kartorna: 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/ 

Denna länk går direkt till den historiska kartsökningen 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html?swedish=true&user=public&arv=false&

pul=true&asUrl=https%3A%2F%2Farkivsok.lantmateriet.se%2Farkivsok%2Fstartpage.html&hk_conte

xtpath=%2Fhistoriskakartor 

För att titta på kartorna behöver du kanske installera bildvisningsprogrammet DjVu Browser Plug-in. 

Det är gratis och via denna länk kan du gå vidare och ladda ner det: 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kontakta-oss/om-webbplatsen/tekniska-

fragor/Installera-DjVu-bildvisningsprogrammet/ 

 

Nationella Arkivdatabas NAD 

Här kan man söka efter olika arkiv som finns förtecknade i alla svenska arkiv som är förtecknade. 

Det är mest ett register för att finna arkiv i hela Sverige. 

https://sok.riksarkivet.se/nad 

 

Kartor och flygbilder 

Flygbilder, ortofoton, över Sverige 

www.kartbild.com 

 

Laholms kommuns kartportal 

Laholms kommun har en kartportal med ortofoton från 1960, 1975, 2015-16 och 2017. 

www.laholm.se 
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https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/kartor-och-matning/kartportalen/ 

Klicka på ”Länk till Laholmskartan”. Uppe till höger på kartan klickar man på ikonen med fyra vita 

rutor, för att byta år på kartan. 

Man kan också klicka på andra lager för annan information som kommunen har lagt upp. 

 

Fornlämningar 

Riksantikvarieämbetets sajt att leta efter fornlämningar 

Fornsök 

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ 

 

Soldatregistret - Sök soldat 

Databasen innehåller i dag ca 500 000 uppgifter om indelta soldater som tjänstgjorde mellan 4/12 

1682 och 31/12 1901 i Yngre Indelningsverkets organisation. 

http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/default.sv.aspx 

 

Svensk lokalhistorisk databas 

SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de kommunal- och sockenstämmoprotokoll, 

stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m fl. samt göra dessa tillgängliga online. 

Här kan du söka information i mängder av svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll. 

Markera ”Karta” i sökfältet och klicka på den kommun du är intresserad av. 

www.lokalhistoria.nu 

 

Sveriges dödsbok 

I biblioteket i Laholm kan man via deras besöksdatorer leta i Sveriges dödsbok på personer döda fram 

till 2017. Den funktionen är än så länge inte tillgänglig gratis via din egen dator. 

 

Personsök 

Söka efter personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige. Här nedan finns två sajter: 

 

Upplysning.se 

www.upplysning.se 

 

Ratsit 

www.ratsit.se 

 

Mikrohistoria Sydhalland 

En ny offentlig Facebook-grupp för dem som vill dela och utbyta historisk fakta om dåtid och nutid 

för alla som är intresserade av Sydhallands historia och i synnerhet Laholms kommun med 

angränsande områden. 

Gå in på Facebook och sök upp gruppen med att skriva ”Mikrohistoria Sydhalland” och gå med i 

gruppen efter att ha godkänt gruppens regler. 

 


