
 

         Nyhetsbrev Nr 7  2014 
 
 

Detta Nyhetsbrev kommer aningen tidigare än vanligt pga av viktiga nyheter. Släkt-
forskardagarna i Karlstad är avverkade, valet är avverkat och hösten har börjat, i 
varje fall enligt almanackan. September är ju höstmånad, men vädret är ännu milt. 
Bondepraktikan säger bl a: ”Om flyttfåglarna ej draga sin kos före Mikael, betyder 
detta lindrigt väder åtminstone till jul.” Vi får väl hoppas att praktikan har rätt. 
 
Det blir inget Öppet hus i Huvudsta lördagen den 20 september. Läs mer i 
kalendariet nedan. 
 
Hänt sedan sist: 
Släktforskardagarna i Karlstad 30-31 augusti var mycket välarrangerade och 
lockade många besökare, bl a en och annan SSGFare som tagit sig till ”Värmeland 
du sköna”. Vi var naturligtvis på plats och många besökare hittade till vår monter. 
 
Heldag på stadsarkivet var det den 6 september. Stockholms stadsarkiv stod för 
arrangemanget och några SSGF-medarbetare fanns på plats för att hjälpa besökare 
med problemlösning. Många besökare och många tacksamma för vår hjälp. 
 
Studiebesök på Krigsarkivet den 9 september på dagtid lockade 10 deltagare. Det 
aviserade besöket på kvällstid den 10 september ställdes in pga av för få anmälda.   
 
 
 
Kalendariet 
 
Torsdag 18 september – Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och kanske någon mer/några fler 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 då arkivet stänger. 
På samma sätt är det därpå följande torsdag, dvs 25 september samt torsdagarna 
9, 16, 23 och 30 oktober.  
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Lördag 20 september – Öppet hus i Huvudsta  Inställt! 
Pga att alla föreningarna i Huvudsta ej kunde delta är detta arrangemang inställt. 
 
Onsdag 1 oktober– Forskning i Arninge, kl 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. Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet 
håller öppet enbart för oss. OBS! Pga att Riksarkivet höjt sin avgift med över 100 % 
blir detta enda Arningekvällen i höst för SSGF, så passa på!  
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Föranmäl dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org
För info om lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se  
 
Onsdag 1 oktober– Kurs i personforskning på Krigsarkivet 
I höst kör vi åter den populära SSGF-kursen på Krigsarkivet om det spännande 
materialet där. Denna termin blir det enbart en kvällskurs. Kursen går på onsdagar 
vid åtta tillfällen 1/10-19/11 klockan 17:30-19. Kursen kostar  950:- (1100:- om du 
inte är SSGF-medlem. Medlemskap i SSGF kostar 140:-). I kursavgiften ingår också 
ett kompendium. Anmäl dig senast 25/9 till vår e-postadress info@ssgf.org. Samma 
vecka skickas sedan en bekräftelse ut tillsammans med inbetalningsinfo. Kursen är 
en moderniserad version av den kurs som tidigare hållits i samarbete med 
Krigsarkivet. Varje lektion innehåller både teori och visning av arkivmateriel, lärarna 
kommer från  arkivet.  
 
Kursinnehåll i korthet:   
Indelta och värvade ryttare och soldater (de viktigaste rullserierna, kontrakt,        
torpsyner etc).    

  Båtsmän och skeppsgossar (motsv. källor).  
  Officerare och underofficerare. 
  Beväringar och värnpliktiga under 1800- och 1900-talen samt pensioner.  
  Handlingar om straff och sjukdom.  
  Enskilda arkiv, kartor och bilder 
 
Torsdag 2 oktober - 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.
 
 
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. 
 
 
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 
 
För aktuellt program kontakta Marianne Strömberg, kontaktinfo nedan. 
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. 
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Västerortsgruppen 
 

Tisdag 21 oktober - Emigranter –  kl 19 - 21  
Berätta om dina emigranter. Vart reste de – Nordamerika, Sydamerika,  
Australien, eller kanske bara till Danmark? Och hur gick det för barnen? 
Vi visar CD-skivorna Emigranten och Emibas. 
 
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum 
 
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 informeras om aktiviteter och 
annat som händer inom SSGF. 
 

Stockholms stadsarkiv 
Stadsarkivets program finns som vanligt på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-
arkiv/Program/
 
Läs även i bilagan till detta Nyhetsbrev om stadsarkivets eget intressanta 
arrangemang torsdagen den 25 september.  
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