SLÄKTFORSKARDAGARNA 2008
Malmö Släktforskarförening tillsammans med andra skånska föreningar arrangerade årets
Släktforskardagar 29 – 31 augusti i Malmö under temat Roskildefreden 1658 – en ny gräns
men samma folk. Huvudsponsor Genline med Studieförbundet Vuxenskolan, Ancestry.se
samt Arkiv Digital/Digi Arkiv som övriga sponsorer och samarbetspartners.
Konferenser
Under fredagen ordnades Ordförandekonferens, Redaktörs- och cirkelledarkurser.
Invigning
Landshövding Göran Tunhammar invigningstalade och förklarade årets Släktforskardagar
öppnade.
Utställningar
Ett hundratal utställare – föreningar, organisationer, företag och arkiv visade vilka resurser
som finns för släktforskning. Två av de viktigaste aktörerna på släktforskningsmarknaden,
Arkiv Digital, som nyligen samarbetar med DigiArkiv, visade AD Online med
nyfotograferade kyrkoböcker i färg. Genline visade sin bilddatabas över hela Sveriges
kyrkoböcker, som nu skall kompletteras med material fram till 1937. Ancestry, med många
databaser och möjlighet att bygga släktträd och SVAR, som visade sin stora digitala
forskarsal. DIS monter var den största.

Släktforskarförbundet presenterade komplementbanden till Elgenstierna och erbjöd böcker
och CD-skivor. 12 års arbete med genomgång av hundratals bokverk och insamlande av
tusentals uppgifter ur primärt källmaterial har avslöjat tiotusentals felaktigheter och
kompletteringar till adelns referensverk ”Elgenstierna”, eller som bokverket egentligen heter –
”Den introducerade svenska adelns ättartavlor”. Projektledare har varit Carl Szabad.
Föreningen EMIWEB som är en ideell förening med syfte att utveckla, driva och
tillhandahålla databasen EmiWeb för emigrant- och immigrantforskning. Initiativtagare är
Emigrantregistret i Karlstad och Göteborgs-Emigranten. I databasen finns uppgifter om över
en miljon utvandrare, invandrare och ca 60 000 dödsannonser ur svenskamerikanska tidningar
från början av 1800-talet till omkring 1950. Materialet finns i form av personregister, brev,
foton, dagböcker, tidningsklipp, litteratur och intervjuer. Materialet är såväl
Sverigeomfattande som lokalt/regionalt, såväl svenskt som utländskt och såväl avsett för
släkt-, person som hembygdsforskare.
Från Örebro län emigrerade 49000 personer under 1800-talet fram till 1930. I databasen ingår
även 9500 personer som immigrerade till länet. Örebro län har genom att vara först med ett
immigrationsregister en alldeles speciell roll. Många emigrerade till USA, men det finns
också de som valde Australien, Brasilien och Argentina.
I samarbetet med migrationsforskning ingår Örebro stadsarkiv, Emigrantregistret i Karlstad,
Svenska emigrantinstitutet i Växjö, Migranternas Hus i Alfta, Skånes genealogiska förbund,
Studieförbundet Vuxenskolan på Orust och Göteborgs-emigranten i Göteborg.
Föredrag
Huvuddelen av årets föredrag har sydsvensk anknytning, varav följande kan nämnas. Makten
över Norden – Roskildefreden 350 år av Göran Larsson, chef för Malmö Muséer. Freden i
Roskilde 1658 markerade kulmen på den svenska maktutvidgningen i det nordiska området
under 1600-talet. Nordens karta ritades om och områden som i århundraden lytt under den
danska kronan fick en ny herre.
Kunglig Ping-Pong, Om utbytet av prinsessor mellan Sverige och Danmark genom tiderna av
Ted Rosvall, Falköping.
När svenskar blev skåningar. Om assimilering av invandrare efter Roskildefreden 1658 av
Gunnar Ståhl, Bromma.
Slaget vid Lund 1676 av Fredrik Persson, historiker, Lunds universitet.
Det blir nödvändigt att göra rebellionskrig av Magnus Olofsson, Lunds universitet. Den
skånska allmogens sista stora revolt sommaren 1811.
När Östdanmark blev Sydsverige av Harald Gustafsson, professor, Lunds universitet. Ny
forskning har de senaste åren gett en ny bild av Skånelandskapens övergång till Sverige.
Snarare än en snabb och hård ”försvenskning” genast efter 1658 rörde det sig om en lång
process med förhandlingar och kompromisser. Först på 1680-talet blev landskapen formellt
delar av Sverige.
Uppsnappade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716. Brev från okända soldater som
förmedlar ytterst personliga tankar och åsikter, inte bara om den egna upplevelsen av kriget,
utan även synen på samhållet och den undergångsstämning som rådde vid stormaktstidens
slutskede. Peter Ullgren, lundahistoriker och författare.

Skånska kriget – en skånsk apokalyps, eller – så skapar man snapphanar. Västa Skåne var till
största delen ödelagt när kriget var slut 1679. Anders Ödman, arkeologiska institutionen i
Lund.

Riksstämma
Årets Riksstämma hölls i Europaportens kyrksal under ledning av Guno Haskå som pågick i
ca 4 timmar. Efter inledande formalia med röstlängd och närvarokontroll av 151 ombud,
redovisade kassör Lars Sundell det gångna årets bokslut och de åtgärder som vidtagits för att
få ekonomin i balans. Sveriges dödbok 4 har bidragit, men viktigast är att antalet anställda
minskat. År 2007 redovisar en vinst på 20000,- kronor mot en förlust år 2006 på 2,4 milj.
kronor. Under 2008 har pesonalstyrkan minskats ytterligare. Förbundet har flyttat till mindre
lokaler i Solna och verksamheten i Göteborg kommer att avvecklas. Styrelsen beviljades
enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året.
Därefter behandlades årets tretton motioner. Den första motionen gällde att tillskapa ett årligt
pris ”Årets kyrkogård”. Stämman beslöt efter inlägg från en släktforskare att söka samarbete
med såväl hembygds- som kyrkogårdsorganisationer för att inrätta detta pris.
Ett antal motioner handlade om att avgiftsbefria Sveriges släktforskarförbunds
diskussionsforum Anbytarforum på webbportalen Rötter. Stämman beslöt efter en längre
debatt att avslå samtliga motioner om avskaffande av avgift. Eva Dahlberg, JBGF, påpekade
att systemet med avgiftsbelagda användarkonton orsakat betydande administrativa kostnader,
men påminde också om den utvärderingsperiod som tidigare beslöts inte är över.

GF:s motion rörande Sveriges Släktforskarförbunds framtida arbetssätt genom att tillsätta en
framtidskommitté med uppgift att komma med förslag på hur förbundet i framtiden skall
verka. Stämman valde här styrelsens linje att dessa frågor borde hanteras direkt av styrelsen.
Förbundsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2009 godkändes.
Barbro Stålheim, Stigtomta blev med acklamation vald till ny ordförande i Förbundet, efter
Ted Rosvall, som efter åtta år inte sökte omval. Barbro beskrev att hon ville att styrelsen
skulle arbeta med tydlig ansvarsfördelning och aktiva insatser av ledamöterna. Det blev
votering om övriga styrelseplatser, men i slutändan valdes valberedningens kandidater AnnaLena Andersson, Anna-Karin Westerlund, Björn Jönsson, Gunilla Didriksson, Ewert
Arwidsson och Birgitta Lahrm, som samtliga fick fler röster än Håkan Skogsjö. Till revisor
valdes Olle Landin, som revisorssuppleant Torbjörn Näs och som sammankallande av
revisionskommittén Sture Bjelkåker, samtliga genom acklamation. Även valberedningen,
bestående av Elisabeth Dahlin, Kent Lundvall, Sven Johansson och Gunnar Bergstedt
omvaldes med acklamation.
Avslutningsvis antog stämman ett uttalande om bevarande av folkbokföringen och Ted
Rosvall avtackades med blommor.
Olof Cronberg årets Örnbergspristagare
Olof Cronberg var verksam inom släktforskarrörelsen redan som mycket ung och var då med
om att bilda Sveriges Släktforskarförbund. För närvarande är han ordförande i DIS. Han
arbetar som läkare i Växjö och har släktforskat i omkring 30 år och har tagit fram en rad
nyttiga personregister, varit medförfattare i flera böcker, författat otaliga tidskriftsartiklar
samt aktivt bidragit till en ”modernisering” av släktforskningen genom skapandet av bl a
DISBYT och DISPOS.
Hedersdiplom
Två blekingebor utsågs av förbundsstyrelsen till mottagare av årets Hedersdiplom för
förtjänstfull gärning inom sin förening. Det gäller Rune Kronkvist, som i många är var
Blekingeförenings ordförande och som på ett förtjänstfullt sätt organiserade
släktforskardagarna i Ronneby 2003, samt Björn-Åke Petersson, välkänd släkt- och
emigrantforskarprofil från Kallinge.
Släktforskardagarna 2009
Falköpings Släktforskarförening kommer att arrangera Släktforksardagarna 21 – 23 augusti
2009 i Falköping under temat ”Från Megalit till Megabit – Släktforskning i forntid, nutid och
framtid”.
Håkan Karlsson

