
 

 

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B 

Välkomna till ett nytt släktforskarår! 

Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna 
www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på 
Stockholms stadsarkiv och i Arninge. 

Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli 
medlemmar i gruppen på Facebook Släktforskarna SSGF. Här informeras också 
om aktiviteter och annat som händer inom SSGF. 

Onsdagen den 1 februari – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00–16.00 
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen Ståndaren” intill 
forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om 
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning. 
Ingen anmälan behövs. 

Onsdagen den 1 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30 
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma vidare i 
din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka 
innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från 
Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen 
Måttbandsvägen. 
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund, 
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. 

Torsdagen den 9 februari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00 
Vi träffas för att diskutera alla möjliga släktforskarfrågor, ge tips och råd samt 
sporra varandra till vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda 
cd och internet i sökandet. 
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 
(kväll/helg). 

Onsdagen den 15 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30 
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma vidare i 
din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka 
innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från 
Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen 
Måttbandsvägen. Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary 
Hedlund, 
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. 

Lördagen den 18 februari – Öppet hus i Solna 
De sex släktforskarföreningarna i på Anderstorpsvägen 16 i Solna har som i höstas 
Öppet hus med start klockan 11.00 med visningar av våra olika verksamheter och 
lokaler, försäljning av böcker, cd/dvd, servering av kaffe med dopp m m. Alla är 
välkomna! 

Följande föredrag kommer att hållas:                                                                 
11.30-12.00 Så börjar du släktforska                                                                     
12.20-12.50 Så skapas smeddatabasen                                                               
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13.10-13.40 Digitala källor och digital registrering                                            
14.00-14-30 Wikirötter – släktforskarnas uppslagsbok  

Torsdagen den 23 februari – Ancestry, 18.30–20.00 
Ann-Louise Paulsson berättar om hur man använder Ancestry och demonstrerar 
programmet. Plats: Anderstorpsvägen 16 i Solna. Anmäl till Christer Arvas, 
christer.arvas@tele2.se, 08-755 78 66. 

Tisdagen den 28 februari – Domböcker, 18.30–20.00 
Chris Henning och Ulf Berggren berättar om vad vi kan hitta i domböckerna. 
Plats: Anderstorpsvägen 16 i Solna 
Anmäl till Chris Henning , 08-673 64 80, 08-32 96 80 

Onsdagen den 29 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30 
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma vidare i 
din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka 
innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från 
Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen 
Måttbandsvägen. 
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund, 
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. 

Lördagen den 17 mars – SSGFs årsmöte och Släktforskningens dag 
Valberedningen söker kandidater till styrelsen och medarbetargrupper, hör av dig 
till valberedningen, kristina.w.eriksson@gmail.com, om du är intresserad att ställa 
upp. Årsmötet hålles på Stockholms stadsarkiv.                                                   
Program för Släktforskningens dag presenteras senare. 

Kurs i Personforskning på Krigsarkivet 
Efter några års paus blir det i vår äntligen åter möjlighet att gå en SSGF-kurs på 
Krigsarkivet om det spännande materialet där. 

Kursen går på onsdagar vid 8 tillfällen 21/3-23/5 med paus för påskveckan (inget 
4/4) och Kristi Himmelsfärdsveckan (16/5). 

Det finns möjlighet att gå kursen dagtid 13-14.30 eller kvällstid 18-19.30. 
Dagkursen kostar 600 kronor och kvällskursen 950 kronor. I kursavgiften ingår 
också boken Släktforskarna och Krigsarkivet. 

Anmäl dig senast 29/2 till vår e-postadress info@ssgf.org. 
Glöm inte att meddela vilken tid du vill gå, och om du vill gå den andra om ditt 
förstahandsval redan är fulltecknat. I början av mars skickas sedan en bekräftelse 
ut tillsammans med inbetalningskort. 

Kursen är en moderniserad version av den kurs som tidigare hållits i samarbete 
med Krigsarkivet. Varje lektion innehåller både teori och praktik, och lärarna 
kommer från arkivet. 

Kursinnehåll i korthet: 
• Indelta och värvade ryttare och soldater (de viktigaste rullserierna, 

kontrakt, torpsyner etc). 

• Båtsmän, sjöartillerister, skeppsgossar och lotsar (motsv. källor). 

• Officerare och underofficerare. 
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• Beväringar och värnpliktiga under 1800- och 1900-talen samt pensioner. 

• Domböcker och andra juridiska handlingar, samt militärförsamlingar och 
dess kyrkoböcker. 

• Krigsarkivets bibliotek, enskilda arkiv och bildsamlingar. 

Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen  
Tisdag 6 mars,  kl 19-21 (i möteslokalen)                                     
Präster och semester – Halland sett litet grand från ovan.                                
Helena Nordbäck berättar 

Tisdag 27 mars,  kl 19-21 (i möteslokalen) 
Hur gör man när man släktforskar? Tillsammans gör vi en snabbkurs 
för nya och repetition för mer erfarna släktforskare, vi hjälps åt! Vi 
visar och berättar om CD-skivor, t.ex. Sveriges Befolkning, Begravda i 
Sverige, Sveriges Dödbok. Vi talar också om hur man får uppgifter via 
Skatteverket.  Om du har ett problem, kanske vi kan hjälpa till. Skicka 
i så fall en fråga till Ulla eller Eva, gärna en vecka innan, så kan vi 
fundera till mötet. 

Tisdag 8 maj   kl 18  OBS tiden                                             
Studiebesök på Armémuseum – visning med fokus på stormaktstiden och 
soldatfamiljen. Visningen tar ca 1 tim.                                           
Föranmälan krävs – senast 27 april till Eva, 0704-153609, 
eva@promediafoto.com Vägbeskrivning får du efter anmälan. 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se
Möteslokal:  Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 
180, Vällingby 

Solnagruppen 
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är 
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Frågor besvaras av Kerstin Almroth, 
kers.almroth@telia.com eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 04 102 (arbetet), 0708 120510 
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg): marianne.stromberg@akzonobel.com eller 
marianne.stromberg@bredband.net. 
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö. 

Aktiviteter på Stadsarkivet 

Gå in på webbplatsen www.ssa.stockholm.se och se vad som händer på 
Stockholms stadsarkiv. Vårprogrammet är nyligen utlagt på webbplatsen.  
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Vårens Arningeträffar 

Under våren har SSGF följande träffar: 1, 15 och 29 februari, 14 och 28 mars, 11 och 25 april samt 
9 maj. 

Varför ska jag åka till Arninge när jag kan sitta hemma vid datorn och läsa kyrkböckerna 
genom abonnemang från SVAR eller ArkivDigital? 

I Arninge finns sex datorer där du har tillgång till några betaltjänster, bl.a. SVAR och ArkivDigital 
men också tips på hemsidor som är gratis. Kom till Arninge och se om det finns några hemsidor som 
du ännu inte utnyttjat. 

Dessutom finns det fyra datorer med följande cd installerade: 
• Befolkningsskivorna 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980 
• Sveriges dödbok 1901-2009 och Begravda i Sverige 
• Valloner 
• EMI 2005 
• Stockholms stadsarkivs skivor 
• Allmänna barnhuset 
• Mantalsregister för Stockholm 1800-1875 
• Rosenberg och Svenska ortnamn 
• PLF-skivorna 
• Rikets indelning 1999 
• Landskapshandlingar 
• Smeder 
• Sjöfolk 
• Paleografi 
• Finländare i Stockholm 
• NAD 1998 
• SBL 

 

I Arninge kan du hitta många böcker av intresse för släktforskare samt mikrokort för hela Sverige och 
ett flertal sockenkataloger. 

Och – vilket du inte hittar på andra ställen – SCB-utdrag ur vigda och döda för perioden 1921 - 1949 
samt födda för perioden 1921 - 1957. 

Sist men inte minst finns här andra släktforskare att diskutera frågor och problem med och du har 
möjlighet att få läshjälp av erfarna forskare. 

Vi träffas varannan onsdag mellan 16.00 och 19.30. Eftersom arkivet har ordinarie stängningstid 
klockan 16.00 betalar vi för att de ska hålla extraöppet för oss och för att täcka en del av denna 
kostnad ber vi dig om 50 kronor per gång. 

Ta buss 629 från Danderyds sjukhus eller buss 627 från Sollentuna eller Kista till Måttbandsvägen. 
Åker du bil finns det gott om avgiftsfria parkeringsplatser. Adressen till arkivet är Mätslingan. Vi ser 
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alltid till att ingen blir kvar i Arninge. Alla med bil hjälper till med transport till närmaste T-
banestation, men säg till redan när du kommer att du behöver skjuts.  

Kontaktperson för våra Arningeträffar är Clary Hedlund, clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. Du 
kan även anmäla dig via formuläret på vår hemsida www.ssgf.org. 

 

mailto:clary.hedlund@lakron.se
http://www.ssgf.org/

	Välkomna till ett nytt släktforskarår!
	Onsdagen den 1 februari – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00–16.00
	Onsdagen den 1 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30
	Torsdagen den 9 februari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00
	Onsdagen den 15 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30
	Lördagen den 18 februari – Öppet hus i Solna
	Torsdagen den 23 februari – Ancestry, 18.30–20.00
	Tisdagen den 28 februari – Domböcker, 18.30–20.00
	Onsdagen den 29 februari – Forskning i Arninge, 16.00–19.30
	Lördagen den 17 mars – SSGFs årsmöte och Släktforskningens dag

	Kurs i Personforskning på Krigsarkivet

	Förortsgrupperna
	Västerortsgruppen 
	Tisdag 27 mars,  kl 19-21 (i möteslokalen)

	Solnagruppen
	Tyresö–Haninge–Ältagruppen

	Aktiviteter på Stadsarkivet
	Vårens Arningeträffar

