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Smått och gott från släktforskarvärlden

Hoppas att sommaren har varit bra för er, trots en mycket torr och varm, den varmaste i
mannaminne, ja också så länge som det har mätts.

Ni som är medlemmar i olika föreningar har fått information om dataskyddsförordningen GDPR.
Styrelsen för Sala-Heby släktforskare har tagit fram ett dokument som beskriver vilka uppgifter vi
har om er medlemmar och hur vi hanterar uppgifterna, Sändes ut till er medlemmar med infon om

Frebrunnsträffen.

Sveriges dödbok 7

Denna guldgruva för oss släktforskare kommer ut till försäljning i november-december. Den
innehåller  kompletta uppgifter för perioden 1860-2017. Projektledare och duktiga registrerare

arbetar för högtryck att få med alla socknar i databasen.
OBS den version som reas nu är inte komplett, det är förhandsversionen som reas ut.

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

https://sok.riksarkivet.se/

Den 1 februari blev Svars digitala forskarsal fri att söka i. När GDPR trädde i kraft den 25 maj
vidtog riksarkivet vissa försiktighetsåtgärder, se länk nedan.

https://sok.riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=113546&sida=digitala-forskarsalen

Arkiv Digital
www.arkivdigital.se

De har inte presenterat några större nyheter sedan senast numret av Silverräven. De lägger ut
kontinuerligt nytt material i sitt digitala arkiv.

Mikrofilmsläsare
Ni som har behov att läsa mikrofilm vänd er till Västerås stadsbibliotek. De har en mycket bra

mikrofilmsläsare med många finesser. Många tidningar är på mikrofilm. Tips från Hans Bremer
.

http://www.arkivdigital.se/
https://sok.riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=113546&sida=digitala-forskarsalen
https://sok.riksarkivet.se/
https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen


Salaforskning
Forskning i städer är ofta problematiskt. Ofta anges bara ett kvartersnamn och en siffra. Detta gäller

också Sala. Föreningen erhöll av Sala kommunarkiv kartmaterial som beskriver hur staden är
uppbyggd i kvarter och nummer. 

Sala stadsbibliotek
De har en samling av de flesta tidningar som utgetts i staden. En imponerande samling som man

kan göra fynd i. Fråga personalen så hjälper de till.
 Biblioteket har också många foton och filmer tagna av Sven Norling.

Kommunarkivet
En ofta bortglömd källa. 

I Salas kommunarkiv finns det handlingar från de gamla kommunerna som bildade Sala 1971.
En del enskilda arkiv, handlingar som berör byar.

Massor av kartor och ritningar. Allt finns prydligt i en databas som gör det enkelt att hitta det man
söker, i vilket fall de flesta gånger.

NAD
Nationell arkivdatabas. Vad är det ?

En databas hos Riksarkivet där man kan söka vad som finns registrerat i olika arkiv. Mycket
användbart när man inte hittar den kyrkobok man letar efter där kan förklaringen finnas.

Släktforskardagarna 2018 Växjö 1-2 september

www.sfd2018.se

Vi släktforskare tittar oftast bakåt, här är ett undantag. Det gäller släktforskardagarna.

2019  Borås. Värd är Borås Släktforskarförening.

2020 Skövde. Värd är Skövde släktforskarförening.

2021 Göteborg. Värd är Göteborgsregionens släktforskare.

http://www.sfd2018.se/


Program hösten 2018

Öppet  hus
Torsdag 16 augusti kl. 13.00-16,00

Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.

Träff för nya medlemmar
Torsdag 6 september kl 18.00

Inbjudan kommer till er nya medlemmar.

Öppet  hus
Söndag 16 september kl. 13.00-16,00
Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.

Öppet  hus
Tisdag 16 oktober kl. 13.00-16,00

Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.

Öppet  hus
Fredag  16 november kl. 13.00-16,00
Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.

Avslutning 4 december
Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.

Drop in från kl 17.00 med mingel om släktforskning.
Kl 19.00 provsmakar vi årets julskinka med tillbehör.

Anmälan senas 2 dec. till  sven-erik.grahn@telia.com  0224-21283

Nybörjarkurs
med start 30 augusti kl.18.00

Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala.
Anmälningar och frågor till Yvonne Häggblad-Olsson

yvonne.haggblad.olsson@gmail.com
Tel 0171-44 32 55

Styrelsen planerar att ordna kortare kurser om DNA och hur man använder
Riksarkivet i sin släktforskning.

Kursstat slutet av augusti.
Anmälan till Sven-Erik Grahn

sven-erik.grahn@telia.co
0224-21283

mailto:sven-erik.grahn@telia.co
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=23114&a=contacts
mailto:sven-erik.grahn@telia.com


Släktforskarkatalog
Ett forum för våra medlemmar att presentera var de forskar någonstans och har sina rötter. Fritt

fram att göra efterlysningar. Medlemmar kan anmäla sitt intresse utan att ange sina
forskningsresultat. Kontakta ordf. så läggs ni till.

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 Granlund-Vahlén
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
0171-44 32 55 yvonne.haggblad.olsson@gmail.com 

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

Lars Brynielsson
lars.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
 073-841 04 10 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 den 5 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. 

Kenth Hansson
0224-308 56, 073-035 90 31 kenthhansson@hotmail.se

Har mycket material från Västerlövsta, Huddunge och Vittinge socknar.

Har också mycket bakgrundsmaterial om Heby, Morgongåva och Skattmansö.

mailto:kenthhansson@hotmail.se
mailto:hazzta@gmail.com
http://lars.brynielsson.se/
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=d101d&a=
mailto:yvonne.haggblad.olsson@gmail.com
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


Kristina Wiberg 
070-259 61 68 – kristina.wiberg@rf.se

Forskar i Västmanland, Uppland - Järlåsa, Västerlövsta, Simtuna, Kumla, Haraker, Badelunda,
Ljusnarsberg, Molnebo, m. fl. 

Släkterna: Wiberg, Isaksdotter, Tibblin, Hellblom, Ramsell m. fl.

Forskar även i Tyskland och Danmark – Nissen, Augustiny, samt flera adelssläkter, bl. a. von Johnn,
de Marteville, von Grambow, von Barner, von Gotsch, von Stille m fl; samt släktingar/ättlingar till

Asmus Julius Thomas Thomsen (upptäckare av myotonia congenita) 

Anders Lindberg
lindberg.a@telia.com

Släktforskar i Möklinta, Kumla, Västerlövsta, Västanfors, Västervåla, Gunnilbo, Ramnäs,
Söderbärke, Skinnskatteberg, Ljusnarsberg, Grangärde, Osby m.fl. socknar. Bl.a. släkterna

Lindberg, Lindström, Wåhlstrand, Ramnell, Gefvert, Corell och Pousette.
 Bygdeforskar om alla byar, gårdar och torp i Tärna socken.

Söker uppgifter om ättlingar till Erik Jonsson (1789-1853) från Norrby samt Anders Andersson
(1806-1869) från Västanfors

Hans-Lennart Hansson
076 - 314 31 31 ingha.hansson@gmail.co  m

Släktforskar i:
Värmland (S): Fryksände (Sunne o Torsby) släkten Hansson, Rottneros släkten Mattsson,  och

Gunnarskog Treskog släkten Kinell.  
Dalsland (P): Mo Packebyn släkten Hansson, Tösse Persmyren och Ånimskog släkten Johannes

Andersson (1816-1871)
Södermanland (D): Lid, släkten Erik Pehrsson och Anna Catharina Andersdotter
Gävleborg (X): Söderala, släkten Frans Oskar Nilsson och Anna Sophia Persson 

Kronobergs län (G): Dänningelanda och Tävelsås, släkten Wickel.

Vi efterlyser flera som vill delge övriga medlemmar sina forskningsresultat.
Denna katalog kan bli av stort värde för medlemmar som gör ett DNA test

mailto:ingha.hansson@gmail.com
https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/maintab?d=telia.com&u=sven-erik.grahn&t=6036d&a=contacts
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('kristina.wiberg@rf.se');


Lite reklam om DNA

Det amerikanska företaget Familytree DNA har rea på olika tester se deras hemsida.

https://www.familytreedna.com

Till testkostnaden tillkommer testkittet. Rean pågår t. o. m.31 augusti.
. Nu finns det testkit att köpa i Sverige av Åsa Lindh.

Hej

Åsa Lindh heter jag och har nu en depå med tomma kit från FTDNA här i Sverige för att snabbt och
enkelt kunna distribuera kit inom Sverige och slippa onödigt strul och extra kostnader.

Jag kommer göra massbeställningar på 500 kit åt gången för att hålla kostnaderna nere. 

Kostnaden för kiten kommer att variera beroende på valutakurser och vem man får som håller i 
ordern på FTDNA.

Kiten kostar nu 64:-/st inkl. porto) 19 juli 2018.

Beställning gör ni via mail: dnalindh@telia.com

Betalningsinstruktioner får ni i svarsmailet.

Glöm inte skriva namn och antal kit vid betalning

Har ni frågor och funderingar så maila mig på dnalindh@telia.com 

Mailen kommer att svaras  inom en dag. 

Några råd om vilket test jag ska välja ?

http://www.ssgg.se

 Undertecknad har testat sig själv och nära släktingar, en del träffar har förbryllad mig och en del
har fått sin lösning, Man måste dock ha klart för sig att alla träffar man får går inte att reda ut. Bland

träffarna hittade jag personer som är medlemmar i föreningen.

http://www.ssgg.se/
mailto:dnalindh@telia.com
mailto:dnalindh@telia.com
https://www.familytreedna.com/


Styrelse 2018

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. Elsa Jonsson elsa.eriksberg@telia.com

Ledamot Tim Höglund timh@telia.com

Ersättare. Hans-Lennart Hansson inga.hansson@gmail.com

Ersättare. Claes Wannberg claes.wannberg@sheab.net

Webbredaktör Zenita Bratt  zenita.bratt@telia.com

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.

Medlemsavgifter 2018

Enskild medlem. 100 kr 

Familj. 150 kr

Insättes på vårt Bankgiro 5236-0955

Ange på inbetalningskortet  Namn, adress och i förekommande fall e-postadress.

Organisationsnummer: 879500-7676

Föreningen har inlett samarbete med 

 i våra arrangemang och kurser.

Redaktör och ansvarig utgivare Sven-Erik Grahn 

mailto:zenita.bratt@telia.com
mailto:claes.wannberg@sheab.net
mailto:m-l.g@tele2.se
mailto:inga.hansson@gmail.com
mailto:timh@telia.com
mailto:elsa.eriksberg@telia.com
mailto:yvonne.haggblad.olsson@gmail.com
mailto:MonikaENyhlen@spray.se
mailto:sven-erik.grahn@telia.com

