Under temat Norrköping – Stad vid Strömmen, industrialismens vagga i
Sverige, anordnades årets Släktforskardagar 26-28 augusti 2011.
Huvudsponsor Ancestry.
Holländaren Louis de Geer kom till Norrköping 1627 och drev utvecklingen för de nya
industrierna i staden. Han övertog ett vapenfaktori, ledde Holmens bruk och startade
mässingstillverkning. Sedan följde klädesfabriker och skeppsvarv, bland annat.
Ingivningsprogram
Under ledning av Björn Sunnerstam inledde Hemvärnets musikkår Östergötland med en
festouvertyr. Därefter hälsade kommunalfullmäktiges ordförande i Norrköping, Li Teske,
välkommen till Norrköping med en presentation av staden idag.
Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, gav en översikt över förbundets
verksamhet. Hon berörde bl a den digitala revolutionen som inneburit en väsentligt ökad
tillgänglighet till kyrkoarkiven, databaser och andra källor för släktforskning. Intresset för
släktforskning är fortfarande starkt. SFF har inte spelat ut sin roll. Kontakt med myndigheter,
departement och politiker är viktiga uppgifter att bedriva.
Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, gjorde en historik återblick i Östergötland
och nämnde bl a Birger Jarl och Den Heliga Birgitta som viktiga personer.
Mässa och utställningar
Ett 75-tal utställare hade samlats i Louis de Geer Konsert & Kongress anläggning vid
Strömmen i Norrköping. CD-skivor, litteratur, medlemskap i lokala föreningar mm erbjöds
besökarna. Föreningen för Smedsläktsforskning presenterade en ny Smedskiva (nr 7).
Föredragshållare (ett urval)
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister och chef för kulturdepartementet har medverkat till
inrättandet av ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital
förmedling av kulturarvet.
Christohpher O’Regan, historiker och författare, höll ett publikdragande föredrag om
”Skimret över Gustafs dagar”, den gustavianska tiden.
Mats Isacson, professor i ekonomisk historia i Uppsala, forskar på industrisamhällets
uppkomst, berättade under titeln ”Människor vid Strömmen. Arbets- och levnadsvillkor i
Norrköpings industrihistoria.”
Riksstämman
Årets riksstämma inleddes med en historisk tillbakablick av Elisabeth Thorsell. I november
1981 framförde Per Törnqvist, ordförande i Sällskapet Ane-Finnveden, i en skrivelse till
Genealogiska föreningen sin oro över att GF blivit alltför storstadsinriktad och att det bildats

mängder av ej anslutna klubbar. Som en följd av detta tillsatte Genealogiska föreningen en
organisationskommitté bestående av Sonja Berg von Linde (ordf.), Johan von Sydow (Västra
Sveriges genealogiska förening), Harry Hjertqvist (Blekinge genealogiska förening), Tore
Gärsner (Skånes genealogiska förening) och Ragnar Boll, Stockholm.
I maj 1982 inbjöds representanter för ett antal släktforskarföreningar i södra Sverige till ett
möte i Alvesta av Genealogiska föreningens organisationskommitté. Mötet i Alvesta gav
upphov till många idéer för det fortsatta arbetet med planer för ett riksförbund. Därefter följde
ytterligare ett antal möten.
I samband med Genealogiska föreningens höstmöte den 23 november 1985 samlades
föreningarna för att bilda en interimsstyrelse som skulle fortsätta arbetet med att ta fram
lämpliga stadgar och avgifter för det tilltänkta förbundet.
Vid mötet den 25 oktober 1986 i Göteborg med 50 ombud från 34 föreningar beslöts enhälligt
att bilda ett förbund. Erik Thorell valdes som ordförande. Genealogisk ungdom överlät vid
detta tillfälle verksamhet och tillgångar till förbundet.
Riksstämma 2011
Under närvaro av 156 föranmälda ombud från 94 föreningar fortsatte riksstämman i enlighet
med gällande dagordning.
Förbundets verksamhetsberättelse 2010, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse
föredrogs och godkändes. Förbundets ekonomi har förbättrats av ökade intäkter, främst
beroende på introduktion av Sveriges dödbok, version 5. Årets resultat 3,7 milj. disponerades
med 3,4 milj. att användas till resultatutjämning samt 0,2 milj. att balanseras i ny räkning.
Årets motioner
Huvuddelen av årets motioner framställdes riksstämman för beslut, utan mera omfattande
debatter. Upplands Släktforskarförening föreslog att förbundet skulle initiera en inventering
av befintliga by- och gårdsarkiv samt att inventeringen görs av lokala släktforskarföreningar.
Denna motion avslogs med motivering att landets hembygdsföreningar bättre kan hantera
detta.
Valberedningens förslag
Till ledamöter av förbundsstyrelsen 2011-2013 valdes Anna Lövgren (omval), Jan Henrik
Marinder (nyval), Annika Gylling Otfors (nyval) och Karl-Ingvar Ångström (omval).
De förtroendevalda vars mandat fortsätter till 2012 är förbundsordföranden Barbro Stålheim
och i förbundsstyrelsen Anna-Lena Andersson, Gunilla Didriksson, Victoria Jonasson, Johan
Alexander Lindman och Björn Jönsson samt därutöver revisorn Olle Landin och
revisorssuppleanten Tom Risbecker.
Den av förbundsstyrelsen föreslagna stadgeändringen beträffande antal ledamöter i
valberedningen godkändes med innebörd att den består av minst 5 ledamöter. Med detta
redan nytagna beslut underlättades fastställandet av ny valberedning då 7 nomineringar
föreslogs till tidigare (max) 5 ledamöter och ett långdraget voteringsförfarande kunde
undvikas.

Årets Örnbergpris
Årets Victor Örnbergs hederspris tilldelades Urban Sikeborg. Prissumman 10000 kr utdelades
under Släktforskardagarna i Norrköping. Urban Sikeborg har släktforskat sedan tonåren och
publicerade tidigt flera genealogiska arbeten med inriktning på Hälsingland. Han är främst
känd för sina arbeten med Bure-ättens genealogi och Johan Bures släkttavlor.
Hedersdiplom 2011
Följande välförtjänta släktforskare tilldelades hedersdiplom:
Hilding Jacobsson, Uddevalla, som är sekreterare i Uddevalla Släktforskare, för sitt
outtröttliga engagemang i föreningen.
Börje Gustafsson, Kronobergs Genealogiska förening, som ser till att den tekniska
utrustningen fungerar med nätverk och en omfattande databas.
Gunnar Jonsson, Säffle, som varit sekreterare och ledamot av Värmlands
Släktforskarförenings styrelse. Gunnar är även redaktör för nättidningen Värmlandsrötter.
Han har sammanställt två ortregister.
Årets eldsjälar
Det nyinstiftade priset – Årets Eldsjäl – har utdelats till
Kullabygdens Släktforskare, Höganäs, som under lång tid arbetat med att kartlägga den s k
Kullasläkten från Kullabygden.
Örjan Hedenberg, Järfälla, som framtagit ett stort antal poster med smeder och deras familjer
till Smedsläktsföreningens CD-skiva Smedskivan.
Annelie Andersson, Mellerud, som arbetat med emigrationen från Dalsland. Anneli har skapat
ett stort kontaktnät både i Sverige och i USA. Amerikaner med rötter i Dalsland får en kunnig
ciceron i Anneli, som reser runt med dem och visar platser och gårdar som deras förfäder
utvandrade ifrån.
Släktforskadagarna 2012
Under temat ”Att resa” anordnas Släktforskardagarna 24-26 augusti 2012 i Gävle.
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