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         Nyhetsbrev Nr 9 2013 
 
 

Vintern står för dörren säger meteorologerna och vi är på väg in i november. Det 

gamla namnet på november var ju också vintermånad. Namnet november anger att 

den var den nionde månaden i den julianska kalendern. Namnet oktober som inte fick 

någon uppmärksamhet i förra nyhetsbrevet anger att det var den åttonde månaden. 

 

November är en ovanligt ”välfylld” månad detta år. Passa på att delta i något av 

evenemangen.  

 

Hänt sedan sist: 

Två Arningekvällar har gått av stapeln, den 27 september och den 9 oktober. Tyvärr 

var deltagandet lågt; endast 6 personer den första gången och 17 den andra gången 

eftersom en nybörjarkurs var där samtidigt.  
 

Den 10 oktober var det temakväll på Stockholms stadsarkiv. Temat var DNA i 

släktforskningen. Magnus Bäckmark, författare till en nyligen utkommen bok i 

ämnet, höll en intressant och givande genomgång. En person hade med sig ett test- 

resultat och fick hjälp att tolka det.  

 
    (Foto:Pär-Erik Nordin) 

Det DNA-test som man kan göra ger förslag på släktskap med andra testade 

personer. Släktskapet kan röra fyr- till sexmänningar. Enligt Magnus Bäckmark har 

nu så många personer DNA-testat sig för släktforskning att nya nästan alltid får 

någon ”träff”.  

 

Riksarkivet har sedan 1 september inte lördagsöppet i Marieberg. SSGF har 

tillsammans med Föreningen DIS-Öst och Genealogiska Föreningen i brev till 

Riksarkivet protesterat mot detta. Föreningarna har föreslagit att Riksarkivet i 

Marieberg har öppet åtminstone en lördag i månaden och att även så görs i depån i 

Arninge fast då en annan lördag. 
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Efterlysning - föreningen behöver en stor och stark medarbetargrupp, som har ork 

och vilja att ställa upp och representera och bistå vid föreningens olika arrangemang, 

Vi hoppas att just Du vill vara en av dem. Hör av Dig till Charlotte Hellberg 

charlieh68@hotmail.com eller någon annan i styrelsen. E-postadresser och telefonnr 

finns på www.ssgf.org . 

-   •   - 

Kalendariet för november 
 

Torsdag 7 november - Problemlösarträff – Stadsarkivet, kl 13.00-

20.00  
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” intill forskar-

salen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om släktforskning 

under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 

 

Lördag 9 november – Arkivens Dag  
Temat för Arkivens Dag är i år Fauna och flora. På hemsidan 

http://www.arkivensdag.nu/ kan du hitta mer information om öppettider mm för 

deltagande arkiv. Håll även utkik i dagspressen för mer information. 

SSGF kommer att finnas på Stockholms stadsarkiv och hjälpa till med 

släktforskning samt ha ett bokbord för försäljning av cd, dvd och skrifter. Hela 

programmet inkl visningar på Stadsarkivet finns på 

http://www.arkivensdag.nu/pdf2013/ARKIVENSDAG2013AFFISCHssa.pdf   

 

Onsdag 13 november– Nybörjarkväll i Arninge, kl 16.00-19.30 

Denna kväll är avsatt för dig som är ny som släktforskare, och kanske inte ens varit i 

Arninge. Kvällen inleds med en kort orientering om vad som finns att tillgå i 

släktforskningsavdelningen och hur man gör. Därefter kan du forska själv. Erfarna 

släktforskare finns på plats för att hjälpa till. 

OBS! Andra är också välkomna att släktforska som vanligt.  

 

Avgift: 50 kr/person. SSGF betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för oss.  

Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till 

hållplatsen Måttbandsvägen.  

 

Föranmäl Dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org  
 

Torsdag 14 november– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och någon/några av följande: Charlotte Hellberg, Eva Löfman, Olle 

Månsson och Barbro Nordlöf från SSGF finns på plats i första hand mellan kl 15 och 

18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem som du har. De kan också 

finnas på plats någon timme före och efter dessa tre timmar, dock senast till kl 20. 

 

På samma sätt är det de följande två torsdagarna, dvs 21 och 28 november. 

 

  

mailto:charlieh68@hotmail.com
http://www.ssgf.org/
http://www.arkivensdag.nu/
http://www.arkivensdag.nu/pdf2013/ARKIVENSDAG2013AFFISCHssa.pdf
mailto:info@ssgf.org
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Torsdag 14 november– Släktnamnsprojekt – Stadsarkivet kl 18-20 
Ulf Berggren berättar om ett nytt projekt där man från olika källor registrerar 

personer med släktnamn, dvs personer med andra efternamn än patronymikon. Det 

finns många personer med släktnamn vilka inte är adel, präster eller andra 

högreståndspersoner, och vars släkter därför inte brukar finnas publicerade. Det kan  

t ex handla om hantverkare, trädgårdsmästare och skrivare. Tanken är att detta 

projekt ska råda bot på det tidigare ointresset för denna stora mängd människor. 

OBS! Soldatnamn ingår inte i projektet. 

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 

 

Tisdag 26 november – Farmacihistoriska museet, kl 18.00-ca 19.00 
Tisdag 26/11 får vi en visning av Farmacihistoriska museet. Museets samlingar 

består av föremål från apotek och läkemedelsindustri. Det ägs och förvaltas av 

Apotekarsocieteten. Museet visas för grupper efter överenskommelse. Det ligger i en 

gammal byggnad med trånga och branta trappor och är inte handikappanpassat.  

 

Föranmälan krävs snarast till info@ssgf.org. Obs! Endast för medlemmar, i mån 

av plats även andra och då mot avgift (50,- kr/person). 

 

Plats: Wallingatan 24-26 i centrala Stockholm. 

 

Lördag 30 november– Släktforskarhjälp i Huvudsta, kl 10- . 
Lördag 30/11 har vi en forskardag i Huvudsta, i förbundslokalerna på 

Anderstorpsvägen 16, ungefär som våra forskarkvällar i Arninge men en heldag. Vi 

forskar tillsammans på nätet på våra egna medhavda datorer, läsplattor e dyl. Ett 

antal erfarna forskare finns på plats för att hjälpa till med frågor, tydning av gammal 

text o dyl. På plats har vi också tillgång till ett antal cd-skivor och viss litteratur. 

 

Vi börjar kl 10, äter gemensam lunch på restaurang Svea i huset ca kl 13, och forskar 

sedan vidare så länge vi orkar. Det finns också möjlighet att fika på plats.  

 

Avgift 50,- betalas vid ankomsten. I avgiften ingår endast forskarplats. Anmäl dig 

senast 27/11 till info@ssgf.org och meddela i anmälan om du själv har ett 

abonnemang på Arkiv Digital, SVAR e dyl. Om du inte har någon dator e dyl att ta 

med men ändå vill vara med, hör av dig. Det finns någon dator på plats som också 

kan användas.  

 

Plats: Anderstorpsvägen 16, i Huvudsta och nås enkelt med t-bana: blå linjen mot 

Hjulsta (T10) avstigning Huvudsta och sedan 5 minuters promenad.  

 
 

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 Solna. 

  

mailto:info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org
http://www.genealogi.se/kalendarium/search.php?search=stockholm
http://www.ssgf.org/
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Förortsgrupperna 
 

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

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
 

Måndag 11 november – Family Search – kl  19.00 
Kvällens tema är Family Search. Kari Sandum kommer och berättar om det. Har du 

frågor eller bara är nyfiken är du välkommen 

 

Måndag 25 november – Disgen – kl 19.00 

Marianne berättar om hur hon använder Disgen. Det blir alltså inga jämförelser med 

andra program. Hon tycker att källträdet, ortsträdet är bland det viktigaste, och 

kommer också att visa hur hon jobbar med att lägga in bilder för att göra en utskrift 

levande. 

 

Plats för båda kvällarna är som vanligt Mediavägen 1, Tyresö (Akzo Nobel Car 

Refinishes). Under kvällen blir det en kaffepaus där kaffe med dopp kostar 20:- 

 

Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10 

(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@akzonobel.com eller 

marianne.stromberg@bredband.net. 

 

Västerortsgruppen 

Tisdag 19 november – Mormor – vem var hon? Vad betydde hon 

för dig?  kl 19 -21 

Medlemmarna berättar om sin egen mormor eller farmor, 5-10 min per berättelse. 

 

Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum 

 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 

Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se 

 

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny 

förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt 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 informeras om aktiviteter och 

annat som händer inom SSGF. 
 

 

 

mailto:marianne.stromberg@akzonobel.com
mailto:marianne.stromberg@bredband.net
mailto:eva@promediafoto.com
mailto:ulla.a.bjorklund@hotmail.se
http://www.ssgf.org/
mailto:info@ssgf.org
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Stockholms stadsarkiv 

Stadsarkivets program för hösten finns på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-

arkiv/Program/ 

 

Stockholm för 40 år sedan 

 

 
Klara sjö, Klarastrandsleden, Klaraterrassen och bangården, 1973 (Foto: Pär-Erik Nordin) 

http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-arkiv/Program/
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-arkiv/Program/

