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Medlemstidning för Sala-Heby släktforskare
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Kallelse till årsmötet
Ordförande har ordet
Tips, vad händer i släktforskarvärlden
Program våren 2019
Lite smått och gott
Släktforskningens dag
Antavla Sven Vigelsbo
Styrelsen

Årsmöte
Söndag 10 mars kl. 14.00 i Föreningarnas Hus (f. d. Kaplanen)
Drottninggatan 10, Sala
Program:
Årsmötesförhandlingar
Peter Niwong informerar oss om Sveriges Släktforskarförbund.
Förening bjuder på kaffe.

Ordförande har ordet.
Får önska er alla en god fortsättning på det nya året. Vet att under det gångna året har en del
medlemmar mist nära och kära, jag beklagar sorgen.
Släktforskningsåret 2018 har varit händelserikt.
Det började med att Riksarkivets digitala forskarsal blev avgiftsfri. Det vållade en del farhågor att
Arkiv Digital skulle i värsta fall gå omkull. Jag var inte av åsikten som de flesta vet.
I slutet av november släppte Sveriges Släktforskarförbund den efterlängtade Sveriges Dödbok
1860 - 2016 (den kompletta versionen) Finns en del brister i den, men de har lovat att det kommer
en gratis uppgradering i början av 2019, hur det fungerar vet jag inte, ni kommer att få mer info om
det på olika sätt.
Styrelsen har under året undersökt möjligheterna att skaffa mera ändamålsenliga lokaler. Vi har tittat
på en del erbjudanden, men de har fallit på ekonomin.
En nyhet i detta nummer av Silverräven är att vi presenterar en antavla på en person från Sala-Heby
området. Först ut på plan är riksdagsmannen Sven Vigelsbo. Han var ledamot i andra kammaren
1937–1970 för bondeförbundet/centern. Sven har sina anor både i Sala och Heby kommuner.
Hoppas att vi ses på våra aktiviteter kommande säsong.

Släktforskardagarna i Borås
Välkommen till Släktforskardagarna, 245 augusti 2019 i Borås.
Släktforskarnas viktigaste möte under året. Här träffas folk från hela Sverige pratar släktforskning
och besöker de olika utställarna
https://sfd2019.se

Släktforskarvecka i Skåne 1-juli
Skånes släktforskarförbundet ordnar en släktforskarvecka, Se mer på deras hemsida.
www.sgf.se

Släktforskarkryssning 7-April
Årets roligaste släktkalas!
Reklam från tidningen Släkthistoria
Den 7–8 april 2019 kryssar vi med Viking Cinderella mellan Stockholm och Mariehamn.
Välkommen ombord!
https://slakthistoria.se För bokning och mer info https://www.vikingline.se/slaktforskning

Antavlor av Bo Svärd
Föreningen har antavlor ritade av Bo Svärd till salu. Vi visar dem vid våra aktiviteter vid
föreningarnas hus, och har dem med vid släktforskningens dag. Mycket prisvärda och vackra.

Släktforskarkatalog
När flera av föreningens medlemmar tar DNA-tester så är det viktigt att ha en bra forskning i
bakgrunden, på papper eller digitalt. Föreningen har därför börjat att bygga upp en katalog där man
anger var man forskar och ev. släkter.

Program våren 2019
Onsdag 16 januari
Öppet hus på Föreningarnas Hus (f. d. Kaplanen) Drottninggatan 10, Sala Tid. 13.00-16.00
OBS. Alla öppna hus är samma tid och plats.

Lördag 19 januari
Släktforskningens dag
Kulturkvarteret Täljstenen 11.00-14.00
Se separat artikel.

Lördag 16 februari
Öppet hus

Söndag 10 mars
Årsmöte
Se separat kallelse.

Lördag 16 mars
Öppet hus

Tisdag 16 april
Öppet hus

Torsdag 16 maj
Öppet hus

Lördag 18 maj
Utflykt till Dragkärret, Tärna kl. 14.00
Se separat inbjudan

Lördag 6 juli
Utflykt till Karmansbo smedja, järnets dag
http://www.karmansbo.se
Kontakta Sven-Erik Grahn för samåkning.

Lördag 13 juli
Sommarmöte i Fräbrunn kl. 14.00
Favorit i repris. Vi träffas hos familjen Nyhlén i Fräbrunn
Ta med något att lägga på grillen. Sallad, bröd och dryck håller föreningen med.
Medlems respektive är också välkommen.
Anmälan senast 10 juli till Sven-Erik Grahn tel.0224-21283
sven-erik.grahn@telia.com

Inbjudan till
Fridas i Dragkärret, Tärna 18 maj kl 14.00
Ett nybyggartorp som återuppstår.
Medlemmarna i Sala - Heby släktforskare hälsas hjärtligt välkomna till Fridas i Dragkärret, Tärna.
Stugan uppfördes troligen i mitten av 1700-talet. Den flyttades till Dragkärret när den gamla
Komministergården i Tärna revs och blev då nybyggartorp. Just nu är torpet under varsam
renovering för att återställas till tiden 1870. Anders Lindberg kommer att ta emot oss och berätta
om torpets historia, om de människor som levt där samt lite om grannskapets historia. Han kommer
också berätta om själva renoveringen som görs med traditionella material och metoder.
Så bered er på en resa till obygden utanför Sala, där moderniteter som elektricitet och väg kom sent.
En berättelse om samiska bosättningar, vargar som ylar i natten, våldsamma bränder, storvulna
drömmar, höga fall och nybyggarslit. En berättelse om en plats där människor var fattiga och slet
hårt men ställde upp och hjälpte varandra. Och berättelserna om dem som kämpat fördes vidare från
mun till mun till vår tid.
Följ det på Facebook. Dragkärret anno 1870 – återställningen.
Vägbeskrivning. Från Sala, vid Norrby kyrka sväng höger mot Varmsätra, kör rakt fram i Varmsätra
mot Fastbo/Altuna efter ca 3 km sväng höger vid skylt Dragkärret 3 km Ni är framme. Där dricker
vi ur vår medhavda kaffekorg

Lite smått och gott från släktforskarvärlden.
Vilket program är bäst?
Det är en återkommande fråga som dyker upp när man sysslar med vår hobby. Det är en enkel fråga
som är svårt att besvara enkelt.
För det första vad menar frågeställaren, är det a) leverantör av kyrkobokföringsmaterial eller b) ett
program att registrera sina resultat i. Ett försök att bena upp det.
Leverantör först.

Arkiv Digital
Fotograferar mycket förutom kyrkoböckerna. Har köpt ett material från firmor med flygfoton, kan
upplevas svårt att navigera i det, de arbetar med att göra det lättare.
Befolkning i Sverige 1860 - 1947. Gör det lättare att följa anorna i dess flytt i böckerna.
De kommer att presentera ett släktforskningsprogram under året.
https://www.arkivdigital.se

Riksarkivet Digitala forskarsalen
Fortsätter att publicera material när sekretessen tillåter. De har mycket som man inte tänker på att
det finns. Leta och ni kommer att finna de mest underliga.
https://riksarkivet.se
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Ancestry
Fortsätter att publicera olika arkiv, dock inte mycket svenskt, mycket är indexerat. Man kan hitta
mycket om utvandrare i dessa register speciellt i USA.
Har möjligheten att bygga släktträd och få s. k. matchningar, man får tips om andra som forskar om
samma person, dock måste man var på sin vakt att det är samma person.
Bildkvalitén är inte bra. Att bara abonnera på Ancestry för de svenska kyrkböckerna är inte värt
kostnaden när Digitala forskarsalen är fri att söka i.
www.ancestry.se

My Heritage
Liknande upplägg som Ancestry, dock inte tillgång till alla svenska kyrkböcker.
Upplevs av vissa som dyr och har aggressiv marknadsföring, har dock ingen personlig erfarenhet av
dem. Har ett visst samarbete med Geni.
www.myheritage.se

Family search
Mycket hög kvalitet på sina register. Gratis men man behöver ett konto.
Ett bra alternativ när man söker efter personer.
www.familysearch.org

Sveriges släktforskarförbund
Arbetar på med premiumprojektet. Vad det innebär hoppas vi få närmare info om vid årsmötet.
Här finns en del databaser, den största är gravstensinventeringen. Besök bokhandeln och se deras
utbud av böcker. Här kan man också se vad andra föreningar ordnar
www.genealogi.se

Att registrera sin forskning
Program att registrera sin forskning i finns det en uppsjö av. Skillnader som man ska se upp med är
om de passar Mac eller PC, vissa passar båda. Alla seriösa program stöder gedcom, gör så att man
kan flytta sin forskning mellan olika program För närmare info om möjligheter och priser se deras
hemsidor.
Dis
Min släkt
Genney

Holger
Anarkiv
My Heritage
Geni
Ancestry

https://www.dis.se
Svenskt program kraftfullt och bra support
www.dannbergsdata.se
Svenskt program, lättanvänt bra support
www.genny.se
Svenskt program. Hanterar DNA resultat
www.genny.se
Svenskt program. Ett av de äldsta.
https://5493.shop.textalk.se/
Svenskt program.
www.anarkiv.se
Israeliskt, men amerikanskt i utformningen
www.myheritage.se
Liknar mycket MH, de har visst samarbete
www.geni.com
Amerikanskt Lättanvänt, lite svagt när det gäller källhänvisningar
www.ancestry.se

Denna sammanställning gör inte anspråk att vara komplett. Synpunkter tas tacksamt emot av
redaktören. På deras hemsidor finns det material som man har nytta av även om man inte köper
deras program Ex har Anarkiv indexerat de brandskadade kyrkböckerna till ca 1800.

Släktforskningens dag 19 jan. 2019
Kulturkvarteret Täljstenen, ställverket.
Fotografier berikar släktforskningen på olika sätt. Porträtt konkretiserar den bild av människor som
släktforskaren får genom de skriftliga källorna, naturligtvis genom att visa hur personer faktiskt såg
ut men också genom att illustrera kläder och modedetaljer under olika epoker. Intresset för
förbundets databas Porträttfynd, som hela tiden växer, liksom för andra porträttdatabaser är stort.
Bilder av byggnader och lokalsamhällen ger konkreta intryck av de miljöer som anfäder och
anmödrar levde i. Här spelar hembygdsrörelsen liksom lokala och regionala museer och den
dokumentation som gjorts och görs där en viktig roll.
• Porträttfynd

Svenskt Porträttarkiv

• Platser - Riksantikvarieämbetet

Digitalt Museum

• Bygdeband

Anbytarforum - gamla bilder

• Digitala stadsmuseet

Fotografregister 1860-1920

• Nationella fotografregistret

Kringla - Söktjänst för museisamlingar

Många släktforskare ställer frågor om hur man ska förvara och bevara sina bilder
Här hittar du några artiklar ur Släkthistoriskt Forum som handlar om porträtt. Trevlig läsning!
• Porträttfotos historia, SHF 2/2014
• Porträttskolan, SHF 1/2016
• Bevara dina bilder 4/2017
Detta är bara ett litet urval av vad som finns tillgängligt på nätet, Hembygdsrörelsen
https://nya.hembygd.se ett bra komplement till Bygdeband.
Beträffande kamerans utveckling finns det mycket skrivet på nätet av olika aktörer.

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-

.

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 2019
Enskild medlem. 150 kr
Familj. 200 kr
Insättes på vårt Bankgiro 5236 - 0955
Ange på inbetalningskortet Namn, adress och i förekommande fall e-postadress.
Organisationsnummer: 879500 - 7676
Föreningen har samarbete med

i våra arrangemang och kurser.
Redaktör och ansvarig utgivare Sven-Erik Grahn
Tidningen går att beställa i PDF format.
Kontakta sven-erik.grahn@telia.com

