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Premiumprojektet, vad är det ?
Utdrag ur artikel skriven av Erland Ringborg vår förbundsordförande.

Vi behöver skapa fler vägar och hitta nya möjligheter att knyta till oss släktforskare idag.  Med den 
snabba takt som tekniken utvecklas i måste vi också se till att vi ”hänger med” och banar vägen för 
att inom en överskådlig framtid kunna erbjuda alternativ till försäljningen av CD/DVD-skivor, ett 
medium som blir alltmer omodernt.  Förhandsversionen av Sveriges Dödbok 7 kan bli förbundets 
sista skivsläpp i form av en fysisk produkt. När det börjar bli dags för utgivning av slutprodukten i 
november 2018 vill vi lansera den som en nedladdningsbar databas.  
Premiumprojektet ska resultera i en ny försäljningskanal för digitalt material inom ramen för Rötter,
en kanal som både förbundet och föreningarna kan bidra till och ha nytta av. 
Rötterbokhandeln ska fortsatt vara förbundets försäljningskanal för böcker och annat material, 
medan ”premium-sidan” på Rötter blir platsen för prenumerationer, abonnemang och nedladdning 
av material från förbundet och de medlemsföreningar som väljer att delta.   
Premiumprojektet är resultatet av en kombination av de idéer som har vuxit fram ur de tidigare 
diskussionerna om en släkthistorisk sajt, en onlineversion av presentationsprogrammet och 
utvecklingen av Röttersvänner-konceptet.  

Slut på utdrag.

Vad betyder det för oss medlemmar ?
Vi får tillgång till en hel del material som idag finns på föreningars egna CD/DVD skivor. Om 
enskilda poster blir sökbara framgår inte av det material som finns tillgängligt idag,men tanken har 
funnits  Tankarna och planerna har delat föreningarna i två läger, de som är för och emot .Det 
kommer säkerligen flera besked på Släktforskardagarna i augusti. Vi i styrelsen har svarat att Sala-
Heby släktforskare är positiva till förslaget.
Vad kostnaden blir för att få tillgång till projektet har inte diskuterats i något offentligt material. För 
info. medlemskap i Rötters vänner är idag 100 kr/år.

 
 

Förbundsförsäkringen.
Vi har tidigare angett att ni medlemmar är försäkrade när ni deltar i föreningens aktiviteter. Detta 
var en felinformation från Sveriges Släktforskarförbund. Vi och förbundet beklagar den felaktiga 
information som har delgetts er. Vid olyckor i samband med av Sala-Heby släktforskare ordnade 
aktiviteter hänvisas till er ordinarie olycksfallsförsäkring



Program hösten 2017

2 september kl. 11-14
Öppet hus på biblioteket Heby. Kyrkogatan 2 Heby

Vi visar och inspirerar till släktforskning. Och försöker lösa problem. Vi har tillgång till ett flertal
databaser och olika program.

16 september kl. 13-16
Öppet hus Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala

Vi visar och inspirerar till släktforskning. Och försöker lösa problem. Vi har tillgång till ett flertal
databaser och olika program.

20 september kl. 18-21. Kaplanen Drottninggatan 10 Sala
Träff för nya medlemmar

Inbjudan kommer separat.

12, 19, 26 oktober kl 18-21.
Släktforskning på 1900- och 2000-talet.

 Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala
Vi använder detta häfte av Daniel Johansson som kurslitteratur

https://anforskning.files.wordpress.com/2015/04/att-slc3a4ktforska-om-1900-talet-
utgc3a5va-3.pdf

Anmälan  senast 10 okt. till sven-erik.grahn@telia.com Tel 0224-21283

16 oktober kl.. 13-16
Öppet hus  Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala.

Vi visar och inspirerar till släktforskning. Och försöker lösa problem. Vi har tillgång till ett flertal
databaser och olika program.

16 November kl.13-16
Öppet hus  Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala 

Vi visar och inspirerar till släktforskning. Och försöker lösa problem. Vi har tillgång till ett flertal
databaser och olika program.

29 november Heby Folkets hus  
Anbytarträff från kl 17.00

Anbytarträff och provsmakning av årets julskinka med tillbehör.
 Julskinkan klar kl.19.

https://anforskning.files.wordpress.com/2015/04/att-slc3a4ktforska-om-1900-talet-utgc3a5va-3.pdf
https://anforskning.files.wordpress.com/2015/04/att-slc3a4ktforska-om-1900-talet-utgc3a5va-3.pdf
mailto:sven-erik.grahn@telia.com


Möte med information om DNA
Dag, tid och plats ej bestämd., oktober-november.

Upplägget är två korta föredrag, ett om olika tester och vad man får ut av de olika testerna, det
andra om hur man tolkar resultatet och hur man går vidare

Tid till frågor .
De som  har mejladress får info när det har blivit klart. Övriga kontaktar Sven-Erik Grahn

Många vill veta mera om det nya verktyget som kan användas i släktforskning.. Tänker på att med
hjälp av ett DNA- test få veta mera om sin släkt, var den kommer ifrån och kanske hitta nya

släktgrenar och släktingar ?
 Går det att hitta en okänd fader, ett adopterat barns biologiska föräldrar eller ett barnhemsbarns mor

och far ?
Frågorna är många. 

Några böcker och länkar som kan ge svar på frågorna.

Släktforska med DNA
DNA-släktforskning ger dig inte alla svar om din släkt, men i kombination med traditionell 
forskning i skriftliga källor är DNA ett mycket kraftfullt verktyg som kan ta din släktforskning till 
nya höjder.

Peter Sjölund är en av pionjärerna inom svensk DNA-släktforskning. I den här boken redovisar han 
hur DNA ärvs och hur du kan använda DNA-tester för att verifiera din "pappersforskning", 
identifiera okända fäder, kartlägga släktskap i tiden långt före de skriftliga källorna och mycket 
annat.

Många kittlande utmaningar och intressanta upptäckter väntar dig när du ger dig in i DNA-
släktforskningens spännande värld. Och du hittar garanterat okända släktingar, som kan utvecklas 
till nya trevliga släktforskarvänner.

.https://www.rotterbokhandeln.se

SSGG-Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi

http://ssgg.se/

Magnus Bäckmarks hemsida
http://gronastubben.se/wordpress/

Erbjuder kurser online.
http://www.dnaacademy.se/

http://www.dnaacademy.se/
http://gronastubben.se/wordpress/
http://ssgg.se/
https://www.rotterbokhandeln.se/


Släktforskarkatalog
Katalogen presenterar en del medlemmars forskningsområden och släkter de är intresserade av.

Fler är välkomna att delge sina släktforskning.

Sven-Erik Grahn. 
0224-21283  sven-erik.grahn@telia.com

Forskar i Möklinta, Österfärnebo och Simtuna. Har en del om vallonsläkten Herou. Är intresserad
av hur släkter gifter ihop sig och hur de sprids.

Vaieleth Valen-Granlund.
0224-147 28   vaieleth@gmail.com

Forskar i Sala och Heby kommuner, de flesta socknar.. Har mycket i Grangärde, Ludvika, Stora
Tuna och Gustavs församlingar i södra Dalarna.

Ingegärd Gille.
070-8183951  ingegard@teknofix.se

Forskar i socknarna runt Film, Österbybruk och Österlövsta, Forsmark och Gräsö.
Har mycket om släkter i Möklinta och omkringliggande socknar i Västmanland och södra Dalarna. 

Forskar om vallon/smedsläkten Gille.

Yvonne Häggblad Olsson
0171-443255 yvonne.haggblad.olsson@gmail.com

Forskar i Nordmaling Västerbotten, Grundsunda Västernorrland. Har material från Dalarna, Örebro,
Värmland, Stockholm, Södermanland, Gotland och Skaraborg.

Lars Brynielsson
  073-6254215 l ars.brynielsson@gmail.com

Min släktforskning finns på lars.brynielsson.se. Ska uppdateras vid tillfälle. 
Forskar i socknarna Sala stad, Sala land, By, Enåker, Västerlövsta, Kila, Möklinta och 
Västerfärnebo. Har en del information från Sala silververk, både gruvan och hyttan. 
Dessutom forskar jag i Stockholm, Öland, Småland, Östergötland och Västergötland. 

Hans Zetterstrand

0738410410 hazzta@gmail.com

Min Farmors far Anders Johan Zetterstrand( Född Larsson). Byter namn till Zetterstrand när han
gifter sig 1876. Föddes på Isätra, Norrby socken 1852-09-22. Han kallades för bikungen. Blir

1909 inbjuden av Gustav V till slottet på middag. Det så kallade Bondetåget.  Som änkling flyttar
han till Mamre. Avlider 1924-08-31.  

Han var gift med Johanna Margareta Andersdotter, född 1849-07-02 i Tingvastbo, Tärna. Avlider 
1917-10-03 .Har anor från 1600-talet på Tingvastbo. Det var mina släktingar från Sala. 

Kenth Hansson

0224-30856, 073-0359031, kenthhansson@hotmail.com

Mycket material  från Västerlövsta, Huddunge och Vittinge socknar,

Har mycket om Morgongåva samhälle och Skattmansö.

mailto:kenthhansson@hotmail.com
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=76283&a=
http://lars.brynielsson.se/
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=76283&a=
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=9d456&a=contacts
mailto:ingegard@teknofix.se
mailto:vaieleth@gmail.com
https://webmail.telia.dk/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=25110&a=contacts


Fritt Riksarkiv/SVAR ?
Under våren 2017 har det diskuterats vad som händer om Riksarkivets SVAR blir fritt för alla.

Skolor och bibliotek har det kostnadsfritt idag. Bakgrunden till det är att kulturministern ville ha
uppgift från riksantikvarien vad det skulle kosta att släppa SVAR fritt. Riksantikvarien skrev att

kostnaden för det var 11 miljoner (troligen förlorade abb.intäkter, red. anm.) Vi får se vad höstens
budget från kulturdepartementet säger i frågan. Om det släpps fritt kommer det att ske tidigast 2019.

Vad tycker släktforskarna då. Som vanligt blev det två stora läger, för och emot.

De som är för tycker att Riksarkivets material skall var gratis på nätet det är det ju redan idag när
man besöker Riksarkivet med dess underarkiv, så varför betala för den digitala distributionen. Kan

också var bra för hembygds- och släktforskningen. .Motståndarna ser riken att Arkiv Digital
kommer att få färre abonnemang, varför betala för något som är gratis, och därmed minskade

intäkter. 

Redaktörens personliga reflexioner.

Är positiv att det släpps fritt. Kostnaden för kulturdepartementet är nog försumbar, Riksarkivet har
en budget på nästan 500 miljon kronor. Det blir kostnadsneutralt oavsett man bor granne med ett

arkiv eller att man bor 50 mil därifrån.

Att Arkiv Digital skulle få mindre kunder tror jag inte. Många kanske väljer mellan SVAR och A.D
och kostnadsskäl väljer bara ett. Nu när ett blir gratis kanske man lägger pengarna på A.D.  De har
ju inte riktigt samma material. De kanske presenterar för oss släktforskare annat intressant material.

A.D. Har säkert en plan för hur man ska möta den nya situationen.

Hur Ancestry kommer att agera vet jag inte. 

NÅDD – Namn ät de döda

https://www.genealogi.se/namn-at-de-doeda

Utgivningsplan Sveriges Dödbok 7
Utgivning av Sveriges Dödbok 7 kommer att ske i två steg:

1. I november 2017 ges en förhandsversion ut, som planeras kunna innehålla ca 2/3 av det nya 
materialet. Förutom uppgifter för perioden 1860–1900 för de församlingar som hunnit registreras 
klart kommer skivan också innehålla uppgifter om döda åren 2014–2016. Ambitionen är att också få
med så mycket som möjligt av rättelser och kompletteringar till Sveriges Dödbok 6.

2. I november 2018 kommer den slutliga versionen av Sveriges Dödbok 7 omfattande kompletta 
uppgifter för perioden 1860-2017.

Med detta upplägg hoppas vi kunna tillgodose såväl mångas önskan att redan 2017 få tillgång till 
nytt material, säkerställa kravet på god kvalitet och undvika en alltför stor påverkan på förbundets 
likviditet. Förhandsversionen kommer att säljas till ett lägre pris än slutskivan.

https://www.genealogi.se/namn-at-de-doeda


Vi har inlett ett samarbete med medborgarskolan i Västerås

Det ger oss fördelar när vi ordnar kurser och en del andra aktiviteter som föreningen ordnar

https://www.genealogi.se/
Mycket matnyttig för släktforskaren.

Alla har vi väl varit lite oroliga för byte av teknik. Det är inget nytt problem. Se följande länk.

https://www.youtube.com/watch?v=9M9vaQxwwWk

Föreningen har antavlor av Bo Svärd till salu för ett mycket förmånligt pris.

https://www.youtube.com/watch?v=9M9vaQxwwWk
https://www.genealogi.se/


Styrelse: 2017
Ordförande Sven-Erik Grahn. sven-erik.grahn@telia.com

Sekreterare Monika Eriksson Nyhlén. MonikaENyhlen@spray.se

Kassör Yvonne Häggblad-Olsson

yvonne.haggblad.olsson@gmail.com

Ledamot Tim Höglund timh@telia.com

Ledamot: Mary Eriksson myrstack@gmail.com

Ersättare Lotta Gunnarsson mj51316@tele2.se

Ersättare Marie-Louise Garheden m-l.g@tele2.se

Webbredaktör Zenita Bratt. zenita.bratt@telia.com

Organisationsnummer: 879500-7676

Postgiro 492 30 98-0

Bankgiro efter den 1 dec. 2017

Medlemsinformation:
Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och 
hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

När du är medlem kan du deltaga i föreningens aktiviteter.

Du träffar släktforskare som kan hjälpa dig om du kört fast, och du kan hjälpa andra.

Du får rabatt när du köper böcker, CD-skivor från Släktforskarförbundets bokhandel.

Meddela oss ny adress när ni flyttar, underlättar för föreningen att hålla ett aktuellt 
adressregister.

Har vi inte din e-postadress meddela den till oss för snabbare  information.

Hemsida www.genealogi.se   

Redaktör och ansvarig utgivare: Sven-Erik Grahn.

http://www.genealogi.se/
mailto:zenita.bratt@telia.com
https://webmail.telia.dk/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=11d26&a=contacts
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