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Hej! 
Pandemin ställer fortfarande till lite problem, även om den just nu verkar vara något på avtagande. Vi vågar 

ännu inte planera för någon verksamhet under hösten. Förhoppningsvis kan vi kanske komma igång med 

Forskarhjälpen lite smått framåt okt/nov. Under förutsättning att biblioteken tar emot oss. Blir det något 

annonserar vi om det på vår hemsida, med affisch på biblioteket, utskick till era e-postadresser och ev. i 

kommunernas evenemangskalendrar. 

 

Årsmötet 2021 
Vi har planerat att ha årsmöte söndagen den 8 augusti kl 15.00, se särskild kallelse. Årsmötet kommer att 

vara utomhus fast under tak på festplatsen Almesåsens dansbana, där det är gott om plats att sitta utspridda. 

Vi har ingen kaffeservering denna gång utan var och en får ta med sig sin egna fika om man så önskar.  

 

Släktforskardagarna i Göteborg - digitalt   lör-sön 11-12 september 

Det blir inga fysiska släktforskningsdagar i år heller. Arrangörerna planerar i stället för en digital mässa. 

Biljetterna har släppts enligt nättidningen Rötter varifrån följande uppgifter också kommer.  

Mycket av det som höstens mässa bjuder på – erbjudanden, digitala montrar och möten med utställare – kan 

du ta del av helt gratis, men för att kunna se föreläsningarna kommer du att behöva en entrébiljett. Priserna 

blir enligt nedanstående lista. 

En dag: 100 kr 

Båda dagarna: 150 kr 

Båda dagarna med tillgång till de flesta föreläsningarna under två månader: 250 kr 

Huvudtemat är ”Bygga broar”, med föreläsningar om DNA, migration, språk och Göteborgs 400-

årsjubileum. På Rötter finns en lista på de föreläsningar och föreläsare som är klara så här långt. Information 

finns även på https://sfd2021.se/. Det är även där man köper biljetterna. 

 

Ny ”dödskiva”  
Sveriges släktforskarförbund släpper Sveriges Dödbok version 8 lagom till jul. Den har med avlidna i 

Sverige under åren 1830-2020 (den förra 1860-2017). Nästa version planeras till 2023 och ska då börja 

1815. Vill du hjälpa till med registreringen så hör av dig till förbundet. 

 

Tips 

• Historiska kartor på Lantmäteriet går nu att ladda hem gratis. Man får dem då i filformatet TIFF. 

Information om hur man gör finns på https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/Historiska-kartor/bestall-en-historisk-karta/#faq=2b38.  

• Vill man forska kring sina nu levande eller nyss avlidna släktingar så kan man göra det via 

Skatteverkets tjänst med personbilder och familjebilder. Man kan beställa antingen via epost eller 

telefon. Dock måste man lämna sin fysiska adress då de endast skickar ut på det sättet. Tjänsten är 

gratis så länge man inte beställer för fler än nio personer åt gången. Det man kan få reda på är 

personens föräldrar, barn och äktenskap, födelsedata och ort. Förekommer sekretessbelagd 

information såsom t.ex. adoption så är uppgiften maskerad. Personen man frågar om måste ha levt 

1991 och senare. 

 

https://sfd2021.se/


• Via Skatteverket kan man också få ut bouppteckningar senare än 1 juli 2001. Äldre bouppteckningar 

beställer man hos Riksarkivet. Bouppteckningar är allmänna ifrån det de vunnit laga kraft. 

• Time to Tell är en helt ny tjänst där man kan spela små berättelser som man vill spara och kanske 

förmedla till andra. Det kan vara berättelser och beskrivningar knutna till specifika foton. Det kan 

också vara hyllningar till en jubilar som man samlar på ett ställe.  Man har också möjlighet att lyssna 

på andras publika berättelser eller kanske bli inbjuden som gäst för att lyssna på något särskilt. 

Utförlig information och priser finns på  https://www.timetotell.se/.  

• Trackuback är också en ny betaltjänst som verkar mycket spännande: Hämtat från deras hemsida  

https://trackuback.com/ : 

Trackuback är en plattform för historievisualisering, där du kan uppleva din bakgrund på nya sätt. 

Din egen släktforskning kopplas till historiska kartor, arkeologi, demografi, till de stora historiska 

händelserna och tillbaka till lokalhistorien. Utforska sammanhangen dina förfäder levde i, och 

platserna de bodde på. Kort sagt: Sätt dig i historiens flöde. 

Man kan använda tjänsten gratis också, men har då endast tillgång till en del av verktygen. Företaget 

rekommenderar att man börjar så. Vill man sedan utnyttja allt så kostar det 595:-/år. Tjänsten är inte 

helt klar fullt ut än. Upphovsmakarna har många idéer som än inte sjösatts. 

 

 

 

 

Kontaktlista VGN Släktforskare 2020/21       
Styrelse:  

Ann-Britt Dahlström, ordf 0723-20 22 09 annda50@gmail.com 

Reino Löfgren, v. ordf.  070-679 60 80 evbire@gmail.com  

Gerd Johansson, sekr.   073-998 68 49 gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson, kassör 0738-41 74 51 karjohaug@gmail.com  

Ing-Britt Johansson, v. sekr. 0512-152 60  stommen.helas@telia.com 

Christina Lindh  0514-104 26   christina.lindh@live.se 

Anna-Kajsa Andersson  0512-150 15   annakajsa.andersson@telia.com 

Arne Svahn, ersättare  0703-53 71 43 arnesvahn@hotmail.com 

Bengt-Åke Brolin, ersättare 070-539 18 47 bengt-ake.brolin@telia.com 

Gudrun Bohlin Smärgel, ersättare  073-048 97 49 g.b.smargel@telia.com   

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Bengt Fåglefelt  0767-744149 

 

E-post : vgn.styrelse@gmail.com Hemsida:  vgnslaktforskare.se  

 

 

Adress: c/o Ann-Britt Dahlström, Kungsgatan 2, 467 40 Grästorp 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. 

Medlemsavgift: 100:-  Familjemedlem 50:-     Bankgiro 5007-7460  

 

Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din epost-adress så vi kan göra 

utskicket den vägen. Vi gör emellanåt också mindre informationsutskick endast via epost. Du får även ta del 

av erbjudande och information som kommer till föreningens epost. 
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