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Rev B

Hösten är här med besked, och värmerekord, men visst är det vackert med all
färgprakt! Varsågod, ett nytt nummer av SSGFs nyhetsbrev med en hel del nytt.
Men först något sorgligt.

Carl Szabad 1947‐2015

Carl i Anbytarforum

SSGF och övriga Släktforskar-Sverige har drabbats av en stor förlust. Vår mångårige
styrelseledamot, Carl Szabad, avled natten till torsdagen före Allhelgonahelgen. För
fyra år sedan drabbades han av en svår sjukdom som nu krävt sin tribut.
Carl Szabad föddes i Stockholm 7 maj 1947 och var son till kamerakonstruktören
Szilárd Szabad och dennes hustru Jenny, född Aronsson.
Han var ingenjör och hade dessutom en oavslutad universitetsutbildning i nordiska
språk. Fram till 1993 – då han anställdes av Sveriges Släktforskarförbund – hade han
arbetat som elektronikingenjör.
Carl kom in i SSGFs styrelse hösten 1986 som kassör, en post som han höll länge
och med den äran, för att de sista åren bland annat vara vice ordförande och
registreringsansvarig.
Redan tidigare var han projektledare för det registreringsarbete av Allmänna
barnhusets material som ledde fram till vår cd-skiva med Barnhusregister och
motsvarande register i Barnhus-Sök i Rötter. Han var också ansvarig för vår andra
cd-skiva hittills, Begravda i Stockholm, vilken inspirerade Sveriges
Släktforskarförbund att producera en liknande för hela landet och där Carl var
huvudansvarig.
Han ingick också i SSGFs idégrupp, som ett år efter starten 1995 övergick till att
nästan alltid samlas i hans hem. Gruppen hade redan börjat träffas en månad innan
utan att vara idégrupp än, och då presenterade han sin idé om Sveriges dödbok, den
första cd-skiva i en lång rad som han kom att ligga bakom och som har revolutionerat
svensk släktforskning. Förebilden var ett par USA-cd-skivor med avlidna från deras
socialförsäkringssystem från och med 1962.
Då var han sedan två år anställd på Släktforskarförbundet, där han länge var
kanslichef och på slutet projektledare för liknande projekt. Bland övriga cd-skivor
kan nämnas befolkningsskivorna för till exempel 1970 och Begravda i Sverige. Han
arbetade även med liknande produkter från Stockholms Stadsarkiv och Riksarkivet.
Oftast arbetade han med dem från ax till limpa, från idén via sökandet efter
användbara digitala register till den omfattande bearbetningen av datat innan det
kunde publiceras på ett tillgängligt sätt. Han arbetade även med bokprojekt, som
förbundets faksimilutgåva av Elgenstiernas ”Den introducerade svenska adelns
ättartavlor”.
År 2013 fick han Släktforskarförbundets finaste utmärkelse ”Victor Örnbergs
hederspris”. Motiveringen inleds: ”Få enskilda har betytt så mycket för svensk
släktforskning som Carl Szabad. Han har genom åren bidragit på många sätt till att
släktforskare i Sverige och utomlands fått ta del av nya källor.”
I sin egen forskning ägnade han sig bland annat åt att arbeta med ett norrländskt
diplomatarium och en sockengenealogi för favoritsocknen Resele i moderns

Nyhetsbrev nr 7 2015
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA
info@ssgf.org; www.ssgf.org

2
Ångermanland (båda opublicerade), men även åt sin fädernesläkt från Rumänien på
plats där nere (i Transsylvanien).
Det är sorgligt att han inte fick fortsätta att med sitt engagemang för svensk
släktforskning. Men allra sorgligast är det nu förstås för hans särbo sedan många år,
Gunn, och för hans döttrar Åsa och Mette med familjer. Våra tankar är hos dem.
Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening

Hänt sedan sist:
Den 29 och 30 september hade vi två visningar på Krigsarkivet, en på dagtid, en på
kvällstid med sammanlagt drygt tjugotalet deltagare.
Den 3 oktober var det Arkivlördag med släktforskning för alla på stadsarkivet. Det
var arkivets eget arrangemang där SSGF hjälpte till ungefär som på torsdagarna,
dessutom hade vi ett bokbord. Ganska många besökare trots vackert höstväder.
Den 10 oktober var det Gemensamt öppet hus i Huvudsta, där SSGF deltog
tillsammans med andra föreningar på plats. Gott om besökare.
Den 14 oktober hade vi höstens enda Arningekväll där några SSGF-medarbetare
hjälpte 14 kursdeltagare i släktforskningskurser tillrätta tillsammans med ett par av
våra trogna Arningebesökare. Mycket uppskattat.

Kalendariet
Torsdagar på Stadsarkivet - Släktforskarhjälp
Representanter för StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) finns (som
vanligt) på plats varje torsdag eftermiddag, i första hand kl 15-18, för att hjälpa
medlemmar och andra besökare enskilt med att försöka lösa de frågor och problem ni
har. Vi kan även finnas på plats någon timme före och efter dessa klockslag, dock
senast till kl 20 (då arkivet stänger).
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Tisdag 10 november – Studiebesök – Armémuseums ”hemliga rum”
Följ med på ett studiebesök till en lokal som normalt inte är öppen för allmänheten.
På Armémuseums filial i Frihamnen finns en enorm mängd militärhistoriska föremål
som vi nu får en unik chans att studera på plats. OBS! Omgående anmälan till
info@ssgf.org. Studiebesöket börjar kl 14 och adressen meddelas efter anmälan.

Lördag 14 november – Arkivens dag
Denna lördag är det Arkivens dag på många av landets arkiv. SSGF medverkar på
Stockholms stadsarkiv ungefär som på torsdagarna, dessutom har vi ett bokbord.
Arrangemanget därstädes är stadsarkivets eget. Läs mer här.

Måndag 16 november – Forskarkväll i Huvudsta
Måndagen den 16 november har vi "Forskarkväll i Huvudsta i stället för Arninge".
Vi håller på från kl 17 till kl "20 minst" Detta innebär ungefär samma upplägg som
vid våra Arningekvällar med den skillnaden att man forskar enbart på dator och ej på
mikrokort. Har man egen bärbar dator (laptop) tar man lämpligen med och använder
den. På platsen finns Wi-Fi så man kan använda sitt eget AD-onlineabonnemang om
man har. Har man ej eget AD-onlineabonnemang är det inget problem, vi har under
kvällen tillfälliga abonnemang som vi använder (gratis). Vi har även några datorer på
plats som kan användas av den som ej har med sig egen laptop. Det finns även
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tillgång till Sveriges Dödbok, befolkningsskivorna, Begravda i Sverige, Rotemannen
mm.
Föranmälan är obligatorisk! Anmäl dig snarast, helst senast 10/11 till info@ssgf.org
och meddela i anmälan om du själv har ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR
eller dylikt och/eller egen laptop. Eftersom föreningen betalar hyra för lokalen tar vi
ut en avgift om 50 kr/person. I priset ingår forskarplats samt ev lån av dator och ADonlineabonnemang. Kaffe finns för den som så önskar.
Avgiftsbelagd parkering finns. Kollektivtrafikresenärer tittar lämpligen här för att
hitta lämpligt resealternativ. Tunnelbanestationen heter Huvudsta och från stationen
är det några få minuters promenad till Anderstorpsvägen 16 (stort, fult hus) på andra
sidan Storgatan. Gör slag i saken och prova på detta alternativ till Arninge!
Plats: Släktforskarförbundes lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna

Torsdag 19 november kl. 18 – Bygdeband - Stadsarkivet
Hembygdsförbundet kommer på besök och visar Bygdeband, nätplatsen med
omfattande lokalhistorisk information för många socknar och andra platser i Sverige.
Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Tisdag 24 november kl 16-17 - Skogs- och lantbrukshistoria
Studiebesök på Kungliga Skogs- och Lantbrukskademien KSLA korsningen
Drottninggatan 95B och Kungstensgatan mitt emot Spökparken och snett emot
korvkiosken vid Observatorielunden. Läs gärna mer på www.ksla.se.
T-bana Rådmansgatan (uppgång Handelshögskolan) eller Odenplan. Eller busslinjer
som stannar vid Odenplan eller på närliggande Upplandsgatan (hållplats Vasahallen
korsningen Observatoriegatan). Föranmälan senast 20/11 till info@ssgf.org
Plats: KSLA, Drottninggatan 95B

Torsdag 3 december kl 18 – Sörmland – Stadsarkivet
Ulf Berggren berättar om olika sörmlandsprojekt och sörmlandsnyheter på nätet
Därefter anbyten i Sörmland. Anmälan med vilka socknar och släkter du forskar på i
Sörmland senast 26/11 i första hand på e-post till ulfbulfb@yahoo.se, eller om du
inte har tillgång till e-post per telefon till Ulf 08-36 78 69.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Förortsgrupperna
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens kontaktperson först.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndag 9 november kl 19-2130 – Vad vi vill göra mm
Gruppens medlemmar ska prata om vad vi vill göra framöver. Dessutom pratar
Marianne Strömberg om bouppteckningar.
OBS! Ny lokal, Akvarievägens samlingslokal på Akvarievägen 65, i närheten av
Fårdala skola. Busshållplatsen heter ”Fårdala skola”, bussarna 813 och 873. Parkerar
gör man lämpligen vid Fårdala skola.
Plats: Akvarievägens samlingslokal, Akvarievägen 65
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Måndag 7 december kl 19-2130 - Smeder
Ulf Bergman talar om smeder generellt samt om klensmeder.
Plats: Akvarievägens samlingslokal, Akvarievägen 65
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg), marianne.stromberg@ownit.nu

Västerortsgruppen
Tisdag 24 november - Medlemmarnas egen forskning, kl 19-21
Berätta om en särskild person eller händelse i din forskning, t.ex. varför du började
forska eller du fick veta något helt oväntat eller du hittade ett nyttigt arkiv som du
inte tidigare kände till. Tid per person 5-15 min, max 20 min.
Plats: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com.
Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGFs hemsida www.ssgf.org eller mejla
till info@ssgf.org.
SSGF på Facebook
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF där det informeras om aktiviteter och
annat som händer inom SSGF. Länk till gruppen finns här.
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på
webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program
på Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Huvudsta.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns här
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