SLÄKTFORSKNINGENS DAG I MALMÖ
14 maj 2022 kl. 10-15

Malmö Stadsarkiv

Bergsgatan 20

Anordnas i samarbete med Malmö Släktforskarförening och med medverkan av Skånes
Släktforskarförbund.

Start: 10.25
Stadsarkivarie Suzanne Sandberg hälsar välkommen!

Föredrag:
10.30
Niklas Hertzman: DNA för nybörjare
Att komplettera sin traditionella släktforskning med ett DNA-test har varit möjligt i snart 10 år.
Niklas Hertzman från Malmö Släktforskarförening berättar om hur det fungerar och hur ett
DNA-test kan hjälpa dig i din släktforskning. Du kan bekräfta din vanliga forskning, få kontakt
med mer eller mindre avlägsna släktingar och du kan om du har tur hitta lösningen på en fader
okänd-gåta i din släktforskning.
Niklas berättar vilka olika test man kan göra och vad man skall tänka på innan man gör ett test.
Det kan vara att olika test är bäst för olika personer beroende på vad man är intresserad av.

11.30
Charlotte Röing: Pionjär på de sju haven - den osannolika historien om den första
världsomseglingen under svensk flagg och andra äventyr. Föredraget berättar om Malmöpågen
Nils Werngrens resor på de sju haven och om idé, efterforskningar och arbete i samband bokens
tillkomst. Under åren 1839 till 1854 upplevde Werngren opiumkrig, guldrusch, farsoter och
sammandrabbningar med kannibaler.

13.00
Niklas Hertzman: Vad kul att du är intresserad av att börja släktforska!
Vi som lever idag är ju resultatet av alla våra förfäder. Detta är en inspirationsföreläsning för dig
som är nybörjare i släktforskning. Det är inte så svårt när man väl har lärt sig ett par enkla saker
som släktforskare. Niklas Hertzman från Malmö Släktforskarförening berättar om hur du enkelt
kommer igång, vilka spännande uppgifter du kan hitta och vilka möjligheter det finns att
släktforska idag. Välkommen till en ny spännande hobby.

14.00
Ingrid Schwanborg: Blomsterhandlarliv. Kvinna och företagare vid Nobelvägen.
Byggnadsantikvarie och kulturhistoriker Ingrid Schwanborg berättar om sin bok och forskningen
bakom.

I boken får läsaren följa arbetet i en blomsterhandel under decennierna kring 1950-talet med
kopplingar till händelser i omvärlden. Bland annat skildras blomsterförmedlingens historia från
grundandet 1923 till övergången till Interflora i Sverige samt Malmö Blomsterhandlareförenings
historia. I kontexten finns också Nobelvägens framväxt.

Malmö Släktforskarförening bemannar i forskarsalen och ger släktforskningshjälp och svarar på
alla möjliga frågor om släktforskning.
Skånes Släktforskarförbund har bokbord med böcker om släktforskning och lokalhistoria, samt
tillhandahåller databasen Skånes Knektregister. I knektregistret kan man söka efter indelta
soldater, ryttare och båtsmän i Skåne.
Vill du göra ett DNA-test? Nu får du möjligheten! Malmö Släktforskarförening säljer test och kan
svara på frågor.
Magasinsvisningar. Arkivarie Olle Nordqvist visar arkivmagasin och handlingar.

Släktforskarföreningen tillhandahåller gott kaffe och nybredda smörgåsar till självkostnadspris.

