
Nyhetsbrev Nr 1  2016 

 
Så var det då äntligen dags för årets första Nyhetsbrev. Det innehåller så många 
nyheter som vi just nu känner till. Obsevera vårens enda Arningekväll, redan på 
onsdag. F ö är det ju en extraordinär vinter, om man nu kan kalla det så. Men, 
släktforskningen är sig ganska lik.    

 
Hänt sedan sist: 
Det som hänt sedan sist är att Släktforskarhjälp – Stadsarkivet kommit igång igen 
efter helgerna, så även återstarten av Problemlösarträff på samma ställe.  
 
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. 
 
1:a torsdagen/månad - Problemlösarträff - Stadsarkivet, ca kl 14-?  
Vi har återupptagit en ”vilande tradition”, problemlösarträff på Stockholms 
stadsarkiv. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om 
släktforskning under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 
Fortsättningsvis har vi dessa träffar första torsdagen i månaden utom i maj då det blir 
den andra torsdagen.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 
 
Onsdag 17 februari -  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, betalas på plats. Föreningen betalar för att 
Riksarkivet håller öppet enbart för oss. OBS! Detta blir SSGFs enda Arningekväll i 
vår, så passa på! 
Föranmäl dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller till info@ssgf.org
Lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se. Fri parkering finns.  
 
Måndag 22 februari från kl 18 och så länge vi orkar –  
Fråge- och diskussionskväll 
Du som har frågor om det du söker, har kört fast eller vill veta mer om det du har  
hittat. Kom och fråga, få svar och tips. Vi berättar, diskuterar och byter erfarenheter  
om släktforskningsundringar under ledning av Chris Henning. Ingen föranmälan. 
Lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se.  Avgiftsbelagd parkering finnes. 
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna 
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Torsdag 25 februari kl 18 - Genney 
Micael Frank, mannen bakom det helt nya släktforskningsprogrammet Genney  
berättar om programmet och visar det. 
Ingen föranmälan. 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Lördag 27 februari – Gemensamt Öppet hus, kl 11-15  
Lär dig mer om släktforskning genom inspirerande föreläsningar, visningar, 
släktforskningshjälp och försäljning av föreningarnas materiel. 
Du kan inmundiga korv, dryck och fikabröd till en billig penning. De fem 
samverkande släktforskarföreningarna i Huvudsta: SSGF, DIS-Öst, Sällskapet 
Vallonättlingar, Föreningen för Smedsläktsforskning och Genealogiska Föreningen 
hälsar dig välkommen. 
Arkiv Digital är på plats för att berätta om bl a sin nya programvara.  
Lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se.  Avgiftsbelagd  parkering finnes. 
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna 
Programpunkterna meddelas på SSGFs hemsida då de är fastställda. 
 
Måndagarna 7 mars och 11 april kl 17 till 20 minst – Forskarkväll i 
Huvudsta, i stället för Arninge   
Liksom i fjol har vi i vår två forskarkvällar i Huvudsta ungefär som i Arninge. Vi 
forskar tillsammans på nätet på våra egna medhavda bärbara datorer. 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 och viss 
litteratur. 
Vi börjar kl 17, och forskar sedan vidare så länge vi orkar, men minst till kl. 20. 
Det finns möjlighet att fika på plats. 
Pris: 50 kr betalas vid ankomsten. I priset ingår forskarplats och fika. 
Anmäl dig senast 1 mars resp. 5 april till info@ssgf.org och meddela i anmälan om 
du själv har ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt. 
Det finns flera datorer på plats för den som inte har någon egen.  
Lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se.  Avgiftsbelagd parkering finnes.  
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna 
 
Tisdag 15 mars kl 15 - Skogs- och lantbrukshistoria - Studiebesök 
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 11/3 till info@ssgf.org
Plats: KSLA, Drottninggatan 95B 
 
Torsdag 17 mars kl 18 - Västerbotten  
Den erfarne Västerbottensforskaren Leif Boström berättar om sina Västerbottens- 
forskningar. Därefter anbyten i Västerbotten. Anmälan med vilka socknar och släkter 
du forskar på i Västerbotten senast 10 mars till leif@familjenbostrom.se
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
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Lördag 19 mars kl 10 – Släktforskningens dag – SSGFs årsmöte 
Årsmöteskallelse till SSGFs medlemmar ingår i senaste numret av SSGFs 
medlemsblad AnRopet. Efter årsmötet tar Stockholms stadsarkivs program vid. 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Torsdag 21 april kl 18 - Smedforskning  
Ulf Berggren berättar om olika källor för smedforskning och exempel på vad man 
kan hitta om sina smeder där. Därefter finns möjlighet till anbyten i och information 
om olika smedsläkter. Anmälan med vilka smedsläkter du forskar på senast 10 april 
i första hand med e-post till ulfbulfb@yahoo.se, eller om du inte har tillgång till  
e-post, 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 15 februari kl 19-2130 – Andra källor 
Chris Henning pratar om främst andra källor än kyrkböcker, mantalslängder och 
domböcker. De vanliga källorna kommer säkert att beröras, men eftersom vi är vana  
vid dem vill vi nog säkert veta mer om andra källor. Fikapaus då det passar,  
därefter tid för frågor mm.  
Plats: Akvarievägens samlingslokal, Akvarievägen 65, Tyresö (nya lokalen) 
 
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 23 februari, kl 19-21 - Sveriges Befolkning, CD/DVD 
Material från 1910 är nytt på DVD sedan i höstas och 1930 finns på nätet via SVAR. 
Vi berättar vad vi kan om dessa media. Vi kan också prata om andra gamla skivor i 
den mån vi hinner. 
Plats: Brf Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, Vällingby 
 
Tisdag 5 april, kl 19-21 - Ett öde i det syndiga Stockholm  
Barbro Nordlöf berättar om sin asociala anmoder. 
Plats: Brf Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, Vällingby 
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Tisdag 3 maj, kl 15.50 – Almgrens Sidenväveri, studiebesök 
K A Almgren Sidenväveri är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, 
unikt med sina originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande i bruk. Som 
museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom 
Skandinaviens äldsta industrimiljö. Det var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats 
några decennier under 1800-talet. Det är den sista länken till den industristad  
Stockholm en gång var. 
Föranmälan till Eva Löfman senast den 20 april. Alla som anmält sig får 
bekräftelse med vägbeskrivning senast 27 april. Avgift 30 kr. Visningsttid ca 75 min. 
 
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. 
 
 

HANDSKRIFTSKURSER 
 
Grundkurs i handskriftsläsning, för att kunna tolka den gamla tyska 
stilen. Ledare: Ulf Berggren 
Kostnad 300:- som tas ut vid första kurstillfället. 
Datum och tider: Torsdag 31/3 kl. 18, lördag 2/4 kl. 10, torsdag 14/4 kl. 18,  
torsdag 28/4 kl. 18, torsdag 12/5 kl. 17 
 
Fortsättningskurs i handskriftsläsning, del 2 
En sådan planeras också, för dem som har gått grundkursen och fortsättningskurs 1, 
med start i februari. 
Kontakta snarast Ulf Berggren på ulfbulfb@yahoo.se om du är intresserad. 
   

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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