
Anordnas av sex släktforskarföreningar i Dalarna. 

Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge 

Västerbergslagens släktforskare 

Föreningen Dalfolk 

Gagnefs släktforskarförening 

Falubygdens släktforskarförening 

Folkare släktforskarförening 

Välkommen till en upplevelserik vecka i det vackra Dalarna! 

Ludvika och Avesta - städer som 100-års jubilerar. 

Stora Tuna kyrka 550 År. 

 Du planerar din vecka efter vad du tycker är intressant, stora möjligheter finns att uppleva andra
besöksmål och platser kopplat till dina anor och intresseområden.

 Du bokar eget boende på lämplig ort/orter. Erbjudanden och hjälp finns via Visit Dalarna. Där
finns alla aktuella aktiviteter och besöksmål. www.visitdalarna.se  tel. 0771-62 62 62.

 Till några aktiviteter och besöksmål kan avgifter/inträden förekomma (kommer att anges).

 För att kunna möta intresset ser vi gärna föranmälan till de olika dagarnas fasta aktiviteter.

 Några av föreningarna erbjuder en personlig kontaktperson under ett år om du tecknar 
medlemskap under veckan.

Se även www.fsbb.n.nu/slaktforskarveckan-2019 för aktuell information. 

Vi ser fram mot en spännande släktforskarvecka och hoppas du och dina vänner tar tillfället att 
kombinera hobby och semester. Stanna gärna några dagar extra och njut av vårt sommarvackra Dalarna, 

späckat med sevärdheter, vacker natur, god mat och trivsamma boenden. Besök världsarv och 
konstnärshem, gå på konstutställningar och kika in i smedjor och krukmakerier,  

handla traditionellt hantverk och nyskapande design.  



Program Släktforskarveckan i Dalarna 1-6 juli 2019 

1 

Måndag den 1 juli  -  Borlängedagen  

Arrangör: Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge. www.fsbb.n.nu 
Kontakt: Håkan Gelin, tel. 070-320 9475 eller e-post slaktbygd@yahoo.se 

(Församlingar: Stora Tuna, Borlänge, Amsberg, Gustafs, Silvberg, Torsång, Säter, Stora Skedvi.) 
Öppet hus kl. 9.30-16.00. Plats: Kulturhuset Svanen, Hesseliusgatan 1 i Centrala Borlänge.  

10.00 Invigning av Dalarnas släktforskarvecka 2019.   
10.30  ”Bakom kulisserna” Leif Mörkfors känd släktforskare som svarat för underlaget 

och medverkat i de populära TV serierna "Vem tror du att du är?" ”Allt för 
Sverige” och "Det sitter i väggarna" berättar om arbetet med programmen. 

13.30  Sven Luthman berättar om Family Search som är den allra största säktforsknings-
organisationen i världen, och dess föregångare som är den egentliga orsaken till 
varför släktforskning har blivit så populärt både här i Sverige och i övriga länder.  

 Utställningar, försäljning av ”Tunaskivan” Födda-Vigda-Döda 1641-1901, böcker och
kartor, DNA-hörna med provkit, kaffeservering mm.

 Family Search demonstration av släktforskning.

 Förhandsanmälan till föreläsningar ger företräde.

 I lilla salen får du hjälp av våra lokala släktforskare att hitta dina anor.

 Besökstips: Jussi Björling museet, Gammelgården i Borlänge, Stora Tuna kyrka 550 år!
Frostbrunnsdalen med Café, Motormuseet i Torsång, Hembygdsgården, Torsångs kyrka,
en av Dalarnas äldsta.  Turistinfo: www.visitdalarna.se  tel. 077 162 6262

Tisdag den 2 juli  -  Ludvikadagen 

Arrangör: Västerbergslagens Släktforskare. 
Kontakt: Jan Henrik Marinder, tel. 070-665 7542 eller e-post jh@marinder.se   

(Församlingar: Malingsbo, Söderbärke, Norrbärke, Ludvika, Grangärde, Grängesberg, Säfsnäs) 
Öppet hus: kl. 10.00-14.00. Plats: Föreningens lokal Östra Storgatan 30 i Ludvika.  

10.00-12.00 Grangärde hembygdsförening har guidad visning av sitt arkiv på  
hembygdsgården i Sunnansjö. 

13.00-15.00 Nyhammars bruksarkiv har guidad visning i prästgården Grangärde 
Vi kan också erbjuda guidning på Runnbergsgården i Saxdalen och på Sunnansjö 
hembygdsgård efter överenskommelse. 

 Vill du bli visad den plats där dina förfäder levde, anmäl önskemål senast den 18 juni till
jh@marinder.se

 Gör gärna ett besök på Region-arkivet (f.d. Landstinget) beläget på Ludvika lasarett. Där
finns många enskilda arkiv samt handlingarna från länets sjukhus, sjukvårdsinrättningar
och skolor mm. Öppet månd.-torsd. 9-15, fred. 9-12

 Få hjälp att söka dina anor i västerbergslagen.

 Vi tipsar också om Ekomuseums ”Järnrutten” under vecka 27. Se Ekomuseums hemsida.

 Turistinfo: www.visitdalarna.se  tel. 077 162 6262.
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Onsdag den 3 juli  -  Rättvik/Leksandsdagen 

Arrangör: Föreningen Dalfolk 
Kontakt: Åsa Björklund, tel. 070-356 9811 eller e-post abjork36@gmail.com  

(Församlingar: Rättvik, Leksand) 
Öppet hus kl. 11.00-16.00. Plats: Rättviks Kulturhus, Storgatan 2 i Rättvik.  

 Sök dina rötter. Träffa släktforskare och botanisera bland arkiven.
Kom igång, gå vidare eller var bara nyfiken, vi finns där för att hjälpa dig.

 Släkt- emigrant- och hembygdsforskning.

 Besökstips: Rättviks naturmuseum, Dalhalla.
Turistinfo: www.visitdalarna.se  tel. 0248 79 72 00.

Torsdag den 4 juli  -  Gagnef- Mockfjärd- Floda-dagen  

Arrangör: Gagnefs Släktforskarförening. www.gagnefsslaktforskarforening.se  
Kontakt: Roger Matsson, 070-224 4988 eller e-post rm.sforsk@telia.com   

(Församlingar: Gagnef, Mockfjärd, Floda) 
Öppet hus på tre orter, se nedan.  

 Gagnef, i föreningens lokal i Aktivitetshuset. Öppet hus: kl. 10.00-15.00.
Här får du hjälp med sökning i alla av bygdens olika släktregister, information, kartor,
beskrivningar om byar, fäbodar, fäbodleder och Sveriges enda kvarvarande flottbroar.
Besökstips: Adelborgmuseet i Gagnef med utställning om Ottilia Adelborgs liv visas,
samt en temautställning: ”Gertrud Adelborg och kampen om kvinnors rösträtt”

 Mockfjärd, Gammelgården Lindbyvägen. Öppet hus: kl. 10.00-15.00.
Guidning av hus, dräktkammare och spetssamling. Utställning på logen: Torsten Dahls
tavlor. Elementhus-dokumentationen. Pärmar med text och bilder.
Hjälp via dator med släktforskning. Bokförsäljning. Servering kaffe och våfflor.

 Floda, plats ej bestämd – se vår hemsida. Öppet hus: kl. 10.00-15.00.
Hjälp via dator med släktforskning. Bokförsäljning.

 Hitta dina anor i Gagnef/Mockfjärd/Floda. Hjälp med sökning i bygdens släktregister.

 Lista med kontaktpersoner/byombud för hela Gagnef Kommun.

 Besökstips:  www.visitdalarna.se  tel. 077 162 6262.

Fredag 5 juli  -  Faludagen 

Arrangör: Falubygdens släktforskarförening. 
Kontakt: Elisabet Hemström 023-873 94 eller e-post elisabet.hemstrom@falun.se 

 (Församlingar: Aspeboda, Grycksbo, Bjursås, Enviken, Sundborn,  
Hosjö, Svartnäs, Vika, Svärdsjö, Stora Kopparberg, Falu Kristine) 

Öppet hus: kl. 10.00-18.00. Plats: Stadsbiblioteket Östra Hamngatan 24 i Falun.  

11.00-11.45 Björn Engström: Roliga och mindre roliga saker jag hittat i min forskning. 
13.00-13.45 Elisabet Hemström: Hemma i Falun från medeltiden till 1900-talet. 
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(forts. Faludagen)

 Kunniga släktforskare finns till hands på biblioteket under hela dagen.

 Hjälp med att hitta dina anor från Falubygden.

 För hjälp eller guidning någon annan av dagarna, kontakta oss i förväg.

 Besökstips: Falu Gruva, Dalarnas museum, Linnés Bröllopsstuga vid Sveden, Carl
Larsson-gården i Sundborn, Bondes Gård i Sundborn, Stabergs Bergsmansgård, Stora
Fabriken i Grycksbo, Fläskkällaren i Aspeboda.
Turistinfo: www.visitdalarna.se  tel. 0771-62 62 62.

Lördag den 6 juli  -  Avesta/Hedemoradagen 

Arrangör: Folkare Släktforskarförening, www.folkareforskarna.se 
Kontakt: Birgitta Larhm, mobil 0730 67 15 89, e-post folkare.fsf@telia.com 

Församlingar: Avesta, By, Folkärna, Grytnäs, Garpenberg, Hedemora, Husby 
Öppet hus på tre ställen, se nedan. 

10.00-14.00 Öppet hus, Släktforskarlokalen, Poppelvägen 2 A, Avesta 
 Lokala släktforskare hjälper dig att hitta dina anor.
 Teckna medlemskap 2019 under dagen, ny medlem erhåller 2 lektionstimmar

för att komma igång.
 Gamla årgångar av Avesta Tidning, forskarlokalen i Avesta.
 Försäljning av litteratur med lokal anknytning, forskarlokalen i Avesta.
 Besökstips: Avesta kyrka, Gamla byn, Visentparken, Avesta Art, Myntmuseet,

Folkärna kyrka, kyrkogård med Karlfeldts gravvård, Karlfeldtsgården Karlbo,
Grytnäs kyrka, kyrkogård, By kyrka, kyrkogård med bergsmansgravvårdar.

10.00-14.00 Öppet hus. Plats: Avesta kommunarkiv, Corneliusgatan 3, Avesta, tel 0226-64 50 11 

10.00-14.00 Öppet hus. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnsjögatan 6, Hedemora. 
 Föreningen Hedemora bild, fotoutställning
 Lokala släktforskare hjälper dig att hitta dina anor.
 Besökstips: Hedemora kyrka, kyrkogård med författargravvårdar, Hedemora gamla

tingshus, Garpenbergs kyrka och gravkapell, Garpenbergs herrgård, Långshyttans bruk,
Norns bruk, Stjärnsunds bruk.

Se även http://www.fsbb.n.nu/slaktforskarveckan-2019  för aktuell information. 




