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man på många ord och uttryck som är föråldrade och svåra att förstå. En del av dem hittar man inte i vanliga
ordböcker. Därför har denna ordbok kommit till som naturligtvis också är till stor hjälp för andra som forskar

i gamla arkiv: historiker, folklivs- och hembygdsforskare m.fl.Denna tredje utgåva av Ordbok för
släktforskare innehåller drygt 2.000 fler ord än den förra utgåvan, totalt finns nu cirka 11.000 ord förklarade.

Ord som förekommer i gamla arkivhandlingar, t.ex. kyrkböcker, husförhörslängder, domböcker,
bouppteckningar, mantalslängder och militära rullor. Dessutom ryms de gamla mynten, stycketalen, längd-,
yt- och viktmåtten. Gamla titlar och yrkesbeteckningar har fått en särskild förteckning i slutet av boken.Sist,
men inte minst användbart, bjuder boken på en repetition av den tyska skrivstilen, både alfabetet och några
vanliga handstilsvarianter.Kent Andersson är en erfaren släktforskare, välkänd för många genom sin tjänst på

Sveriges Släktforskarförbund i Göteborg. Han har tidigare publicerat flera böcker i släkt- och
lokalhistoria.Henrik Anderö var på sin tid en flitigt anlitad ledare för studiecirklar och kurser i släktforskning.

Hans Ordbok för släktforskare utgör kärnan i denna nya bok, fortfarande andvänds hans Läsebok för
släktforskare flitigt.
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