
 

         Nyhetsbrev Nr 8  2014 
 
 

Detta Nyhetsbrev kommer tidigare - eller senare - än vanligt, beroende på hur man 
ser det. Nyhetsbrevsutgivningen har blivit lite ojämn, bl a beroende på att vi saknar 
redaktör för detsamma. Brevet har dessutom ett något annorlunda utseende (layout) 
än vanligt, hoppas ingen misstycker. Resten av årets (hittills kända) återstående 
aktiviteter har medtagits.  
Kvällarna blir nu längre och mörkare, kanske lite släktforskning kan fylla dem med 
vettigt innehåll. Enligt Erik Axel Karlfeldt är vi nu inne i ”den vår de svage kallar 
höst” och det känns ju bra att det återigen är vår, eller hur?   
 
Hänt sedan sist: 
Forskarkvällen i Arninge 1 oktober lockade 11 besökare, varav 9 var deltagare i en 
kurs. Det blir – som redan annonserats – ingen mer Arninge-kväll i år. 
 
Kursen i personforskning på Krigsarkivet blev vi pga för få anmälda tvungna att 
ställa in. 
 
Kalendariet 
 
Torsdag 16 oktober – 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 torsdagar, dvs 23 och 30 oktober samt 
torsdagarna 13, 20, 27 november och 11 december.   
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Torsdag 6 november - Problemlösarträff - Stadsarkivet, kl 13-20  
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. 
På samma sätt är det torsdagarna 6 november och 4 december.   
 
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. 
 
Övriga aktiviteter, se följande sidor ! 
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Forskarkvällar i Huvudsta 
 – i stället för i Arninge 
Må 20/10 och 10/11 kl. 17 till 20 minst. 
Förbundslokalerna, Anderstorpsvägen 16, Solna 
Vi testar i höst forskarkvällar i Huvudsta ungefär 
som i Arninge. Vi forskar tillsammans på nätet på 
våra egna medhavda bärbara datorer, och erfarna 
forskare finns på plats för att hjälpa dig hitta rätt 
källa, tyda den gamla texten och komma vidare i 
forskningen. På plats har vi också tillgång till ett 
antal cd-skivor och viss litteratur. 
Vi börjar kl. 17, och forskar sedan vidare så länge 
vi orkar, men minst till kl. 20. 
Det finns också möjlighet att fika på plats. 
Pris: 50:- betalas vid ankomsten. I priset ingår 
endast forskarplats. 
 

Anmäl dig snarast till forskarkvällen 20/10, och 
senast 3/11 till den 10/11, till info@ssgf.org och 
meddela i anmälan om du själv har ett 
abonnemang på Arkiv Digital, SVAR el dyl. 
Om du inte har någon dator men vill vara med, 
hör av dig. Det finns någon dator på plats som 
också kan användas. 
 

Temakvällar 
 

Konkurser 
To 23 okt kl 18 Stockholms Stadsarkiv, sal 
Hyllan. 
Mats Hayen från Stadsarkivet berättar om 
konkurshandlingar och projektet Tidigmoderna  
konkurser. Detta projekt bygger upp en databas 
om konkurser i Stockholm 1687-1849. 
Ingen anmälan behövs. 
 
SVARs digitala forskarsal 
Må 17/11 18:30 förbundslokalerna,  
Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna 
Maria Mähler från SVAR berättar om innehållet i 
SVAR:s digitala forskarsal, nyheter och 
framtidsplaner. 
Ingen anmälan behövs. 

 
Handskriftkurs- fortsättning 
Torsdag 30/10 kl 18, 13/11 kl 18, 27/11 kl 18, 
lö 6/12 kl 10 och to 11/12 kl 18 
Fortsättningskurs i handskriftsläsning under 
ledning av Ulf Berggren. Kursen riktar sig till dig 
som har gått igenom grundkursen. Kursen 
omfattar fem lektioner om två gånger 45 minuter. 
Vi kommer att läsa lite svårare texter från olika 
typer av handlingar. Det finns också en möjlighet 
att gå igenom deltagarnas forskningsproblem. 
Kursavgiften är 300 kronor. Den äger rum på 
Stadsarkivet 
Anmäl dig senast 27/10 i första hand på e-post 
till info@ssgf.org, eller om du inte har tillgång till 
e-post per telefon till Ulf 08-36 78 69. 

 
 
Höstens studiebesök 
 
Fyra stora institutioner 
Vi började med Krigsarkivet redan i september. 
 
On 29 oktober kl 16 
Kungliga Biblioteket 
Vår egen Chris Henning gör en visning av KB 
inriktad på släkt- och hembygdsforskare. Ta med 
dig ID-kort för tillgång till en av de lokaler vi ska 
besöka. Välkomna till Humlegården. 
Anmäl dig snarast till info@ssgf.org. 
Pris 50:- 
  
 
Ti 11 november kl 14 
Centrum för Näringslivshistoria 
Arkivarie Jonas Dahlberg som håller en visningen 
av arkivet speciellt inriktad på släktforskare och 
personhistoria. 
Adress: Grindstuvägen 48-50, Bromma 
Anmäl dig senast 6 nov till info@ssgf.org 
Pris 50 kr 
 
Ti 9 december kl 14 
Riksarkivet, Marieberg 
Karin Borgkvist Ljung visar och berättar vad som 
finns framme i de öppna lokalerna och tar oss 
med på en tur ner i berget, där våra gamla 
handlingar finns i säkert förvar. Byggnaden ligger 
på Kungsholmen vid Västerbrons fäste. 
 

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org
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Arkivens dag 
Lö 8 nov 2014 kl 10-15 på temat ”Orostider” 
SSGF är på både Riksarkivet Arninge och 
Stockholms Stadsarkiv där vi hjälper dig med 
släktforskning - antingen du är nybörjare eller har 
forskat en längre tid. 
 
Riksarkivet Arninge 
I Arninge (Mätslingan 17, Täby) bjuds 
släktforskningshjälp, guidade visningar av arkiv 
och specialvisning av historiska kartor. 
 

Kl 13 berättar Lars Ericson Wolke om ”I skuggan 
av en världskatastrof – svensk beredskap under 
första världskriget” 
 
Stockholms stadsarkiv 
På Stadsarkivet, Kungsklippan bjuds på 
släktforskningshjälp och berättelser från första 
världskrigets Stockholm 
 
Kl 11 och 14 Krigstidshistorier i magasinen 
Följ med ner i berget och se arkiven bli levande 
historier. Berättarnätverk Öst dramatiserar första 
världskrigets Stockholm direkt från källorna. 
 
Kl 12 Västfronten i Stockholm och 
stockholmare på Västfronten 
Under sina många resor längs Västfronten har 
Nils Fabiansson, historiker och journalist, blivit 
expert på att följa krigets människoöden. I år kom 
hans bok ”Historien om Västfronten – i spåren av 
första världskriget”, skriven för moderna 
svenskar. 
 

Kl 13 Visning av utställningen 
Stockholmarna och första världskriget 
Se utställningen och hör om livet i Stockholm 
under kriget. 
 
Fri entré till alla evenemang. 
Antalet platser är begränsat. För garanterad plats 
boka biljetter via 
biljetter.stadsarkivet@stockholm.se eller 08-
508 283 03 vardagar kl 10-12. Ange "Arkivens 
dag" och vilka programpunkter du vill ta del av 
och hur många biljetter du vill ha. Förbokade 
biljetter hämtas senast 20 minuter före start.

 

 
 
 

EFTERLYSNING 
 

Släktforskardagarna 2015 i Nyköping har temat 
”Ett gods – en värld”. SSGF kommer att delta med 
monter som vanligt på släktforskardagarna och 
eftersom Nyköping inte är alltför långt från 
Stockholm kommer det säkert en hel del besökare 
från vårt område. För att anknyta till årets tema 
och för att göra montern så intressant som möjligt 
tänkte vi presentera en eller flera berättelser från 
gods eller större gårdar inom SSGFs område dvs. 
norr eller söder om Stockholm i Uppland eller 
Sörmland eller rent av i Stockholm, eftersom det 
för inte så länge sedan låg gårdar både på 
malmarna i Stockholm och i de sedermera 
inkorporerade grannkommunerna (t ex Brännkyrka 
och Bromma), där det var ganska lantligt. 
 
Har du anfäder, som ägde eller var herrefolk på 
någon sådan gård, eller anfäder som var 
tjänstefolk i form av  betjänter, hushållspersonal, 
inspektor, statare, drängar, pigor, etc.. Hör då av 
dig så kan dina anfäder bli en del av en sådan 
berättelse och du kan få draghjälp i din forskning. 
 
Vi vill gärna komma i kontakt med er för att 
tillsammans skapa en intressant berättelse om den 
lilla värld som dessa arbetsplatser skapade i det 
stora sammanhanget. 
 
Hör av dig till Leif Mårtensson, epost: 
leif.martensson@lm-konsult.net eller tel  08-
7588955, 070-3588955 
 

mailto:biljetter.stadsarkivet@stockholm.se
mailto:leif.martensson@lm-konsult.net
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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 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. 

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. 

Tisdag den 25 november, kl 19 - 21 - Barns villkor förr o nu 
Lieselotte Jonsson berättar om barns levnadsförhållanden, synen på barns 
behov, barns lekar m.m. Berätta gärna erfarenheter från din egen barndom. 
 
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/
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