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Ordförande har ordet. 

  

Den rådande Coronapandemin har påverkat Släktforskarsverige, både centralt och lokalt, det har 

nog ingen undgått. 

Släktforskardagarna i Skövde i samband med förbundsstämman ställdes in och förbundsstämman 

flyttades fram. Den genomfördes den 12 september i digital form.  

Släktforskardagarna planeras att hållas i Göteborg  den 14-15 augusti. Den är en helg tidigare än 

vanligt beroende på Håkan Hellströms konsert i helgen därpå.  

Hotellrummen är den begränsande faktorn 

Lokalt har vi ställt in Öppet hus verksamheten. Släktforskningens dag den 16 januari ställer vi in. 

Årsmötet flyttar vi fram tills det kan ordnas i någon form utomhus, se mera i Information till 

medlemmar. 

På vår hemsida finns det ett länktorg med länkar till släktforskningsrelaterade sidor. Saknar ni 

någon länk, kontakta vår webbredaktör så läggs det till.  ingha.hansson@gmail.com 

På årsmötet 2021 får ni medlemmar välja ny ordförande då jag beslutat mig för att dra mig tillbaka 

som ordförande och styrelsemedlem. Har varit ordförande i 12 år, 12 intressanta och trevliga år. 

Under dessa år har jag mött massor av trevliga människor som har haft samma intresse som mig. 

Jag kommer att deltaga i föreningens olika aktiviteter så förhoppningsvis ses vi då. 

  

Släktskap 
Att förstå hur man är släkt och benämningar på släktingar kan vara svårt. Några exempel: 

 
Alf Robertson rör till det för sig själv och lyssnaren 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OBAE0raUG2I 

 

Från skolans värd. 

Fröken i tvåan frågade sina elever vad de ville bli när de blev vuxna. Pojkarna ville bli piloter, 

rockstjärnor, racerförare och grävmaskinister. 

Flickorna önskade att bli fotomodeller, flygvärdinnor, sjuksköterskor och läkare. 

Lisa ville dock bli svägerska, fröken förstod inte så hon bad  Lisa om en förklaring 

 Lisa svarade: Faster Britta syr fina kläder åt folk och hon tjänar mycket pengar på det och hon är 

svägerska säger mamma. 

För cirka 40 år sedan diskuterade vår dotter med grannens dotter vilka saker mormödrar och 

farmödrar gör. De kom fram till att farmödrar bakar och mormödrar sjunger i kör. Vid kontroll 

stämde detta. 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBAE0raUG2I


 

Info från styrelsen  

 
Hejsan medlemmar! 

Vi har lovat komma med information ang. höstens och vårens aktiviteter. 

Vi har fyra aktiviteter att ta ställning till: 

-        Öppet hus Sala. 
      Novembermötet 

       Släktforskningens dag 16 jan. 

       Årsmötet 

På grund av att covid-19 har ökat i våra och andra närliggande regioner ser vi oss nödgade att skjuta 

på samtliga aktiviteter. Det gäller att vara försiktiga, för dom flesta av oss tillhör riskgruppen. 

Vi undersöker möjligheten till videosamtal, för att kanske den vägen hjälpa några med sitt sökande. 

För tillfället håller Medborgarskolan på att lära upp några av oss i systemet ”Lifsize”, några kanske 

redan provat på videosamtal med Zoom eller något annat system. 

Vi återkommer när vi har mer på fötterna om systemet.  

Det går också bra att använda vår Facebooksida (om du är inloggad): 

(https://www.facebook.com/groups/588855432016348) att ställa frågor och lägga ut bilder, både 

foto och texter från kyrkoarkiv. 

 

 

          

Mvh / Styrelsen 

 

  

https://www.facebook.com/groups/588855432016348


Erbjudande om att teckna en 

Föreningsprenumeration 

Alla medlemmar i Sveriges Släktforskarförbunds medlemsföreningar erbjuds att inför nästa år 

teckna en prenumeration på paketet Premium Silver med 100 kr rabatt. 

 Istället för 299 kr betalar du endast 199 kr! Prenumerationen avser helåret 2021 och innehåller:  

• Släkthistoriskt Forum i brevlådan (5 nummer)  

• Släkthistoriskt Forum digitalt (5 nya nummer och tillgång till tidigare nummer) 

• Premiuminloggning på Rötter med digitalt extramaterial 

Här finner ni mer info. 

https://www.rotter.se/prenumerationer/paket/premium-silver 

Ni medlemmar som vill ta del av erbjudandet kontaktar Sven-Erik Grahn 0224-21283 

 sven-erik.grahn@telia.com 

OBS. Betalningen sker i samband med att årsavgiften betalas jan. 2021 

 

Julklappstips 
På grund av inställd kurs finns några böcker till salu. 

Boken Vägen till dina rötter handbok i släktforskning av Ewa Nilsson.  

Boken tar också upp de nya förutsättningar som gäller idag, med digitaliserade arkiv, databaser och 

dna. Den trycker också på vikten av källor, källkritik, ifrågasättande och mycket annat  

www.rotterbokhandeln.se 

Medlemspris. 220 kr  

Överskott av material 
Föreningen har ett överskott på material som vi planerade att dela ut vid aktiviteter. Nu när de 

fysiska mötena är inställda så delar vi gratis ut detta material till er medlemmar. Följande finns.     

Släkthistoriskt[  Forum nr 1/2018, 3/2018 4/2018. 

Almanacka 2020 med månadsbilder med militär anknytning. 

 

Antavlor 
Föreningen har Bo Svärds mycket fina antavlor till försäljning. 

För sortiment och pris se vår hemsida 

 

https://sala-heby.slaktf.genealogi.se 

Antavlor och blanketter 

Dessa 3 erbjudanden finns att hämta, efter överenskommelse med ordförande i Föreningarnas Hus, 

Sala 

mailto:sven-erik.grahn@telia.com
http://www.rotterbokhandeln.se/
https://sala-heby.slaktf.genealogi.se/


Från släktforskarvärlden. 

 
Sveriges släktforskarförbund 

https://www.rotter.se 

 

De ska släppa Sv. dödbok 8 hösten 2021 kanske i samband med släktforskardagarna i Göteborg. 

Den kommer att börja 1830 och sluta med 2019. Slutår kan bli 2020. Läget ser bra ut i sin helhet 

undantaget länen på västkusten. Hoppas att man löser problemet med Mac-datorer som har  

Catalina installerat. Kanske den sista utgåvan på DVD/USB. Planeras att publicera nya upplagor 

2023 och 2025.  

Finns mycket intressant på deras hemsida 

Riksarkivet 

https://riksarkivet.se 

Fortsätter att publicera material som finns i deras samlingar. Några bortglömda hjälpmedel är 

Sockenkataloger, ett mycket bra hjälpmedel när byregister saknas i hfl. 

 

NAD 

https://sok.riksarkivet.se/nad 

Här kan Du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och 

samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, 

näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera. 

Arkiv Digital 

www.arkivdigital.se 

Publicerar nytt materiel i en rasande fart. Är nog det ledande företaget i Sverige för oss 

släktforskare. Besök deras hemsida och upptäck vad de har 

Finns mycket matnyttigt på deras youtubekanal 

 

www.youtube.com/user/ArkivDigital/videos 

Några doldisar 

Kringla, http://www.kringla.nu/kringla.  

 Bygdeband www.hembygd.se/shf/bygdeband 

Båda har mycket bilder på gårdar och byggnader. 

Lantmäteriet historiska kartor 

www.lantmateriet.se/historiskakartor 

Kan ta lite tid att lära sig hur det fungerar. Med  DjVu Viewer installerad fungerar det bra. 

DNA 

För er som vill förstå hu man använder sitt DNA i sin forskning 

https://testadna.nu 

www.youtube.com/channel/UCq72mBbh5wTJo_Ooeg_0lfw?view_as=subscriber 
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Styrelse 2020 

  

Ordförande, Sven-Erik Grahn; tel. 0224 – 212 83   sven-erik.grahn@telia.com 

  

Ledamot, Sekreterare, Claes Wannberg; tel. 072 – 244 75 37   claes.wannberg@gmail.com 

  

Ledamot, Kassör, Yvonne Häggblad Olsson; tel. 0171 – 44 32 
55    yvonne.haggblad.olsson@gmail.com 

  

Ledamot, (Webbansvarig) Hans-Lennart Hansson; tel. 076 – 314 31 31   ingha.hansson@gmail.com 

  

Ledamot, Monika Eriksson-Nyhlén; tel. 070 – 492 30 10   MonikaENyhlen@gmail.com 

  

Suppleant, Tim Höglund; tel. 070 – 346 34 44   timh.@telia.com 

  

Suppleant, Sylwia Neij; tel. 073 – 524 96 54   sylwian@tele2.se 

  

Suppleant, Gert Malm; 073 – 060 41 88  gertmalm@hotmail.com 

  

Revisorer 
  

Revisor, Ingela Högbom  076 – 770 57 65  ingela.m.hogbom@gmail.com  

  

Revisorssuppleant, Aina Eriksson 072 – 321 48 80  aina.eriksson@telia.com 
 

Valberedning 

 
Lena Eriksson (sammankallande)   073 – 673 31 37  lena-eriksson@hotmail.com 

  

Vaieleth Granlund-Valén   076 – 166 48 32  vaieleth@gmail.com 

  

Föreningen finns på följande sociala medier: 

Hemsida 

https://sala-heby.slaktf.genealogi.se/   

Facebook 

https://www.facebook.com/groups/588855432016348 

 

Medlemsavgift 2021  

Enskild medlem 150 kr 

Familj 200 kr 

Studerande 50 kr 

Insättes på BG  5236-0955 ange adress och e-post adress. 

 

  

Ansvarig utgivare. Sven-Erik Grahn 
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