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Hej alla medlemmar, här kommer nyhetsbrev nummer 3 för året. Hösten är snart här 

och det innebär mörkare kvällar och mer tid att forska när inte det fina vädret pockar 

på utevistelse. På grund av lite omflyttningar av arbetsuppgifter i styrelsen har det 

dröjt med nytt nyhetsbrev men från och med nu ska det åter komma ut ca en gång i 

månaden. Nedan följer lite av som hänt och vad som kommer i höst, en förfrågan om 

intresse för studiecirkel, samt ett upprop inför Släktforskardagarna 2017 med 

spännande möjlighet till fördjupning i forskningen. 

_____________________________________________________________________

Hänt sedan sist 

Bonusträff 
Den 14 juni 2016 anordnades en uppskattad Bonusträff. SSGF har som tradition att varje vår 

bjuda förtjänta medarbetare och funktionärer - de som håller igång föreningen och får 

verksamheten att fungera - på ett studiebesök samt därefter en enklare förtäring på något 

närliggande näringsställe. Dessa brukar anordnas i slutet av våren. Denna gång var det ett 

studiebesök på Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA). Där fick vi information om vad som 

finns där inom arkeologi, kulturmiljövård, konst- och byggnadshistoria. 

 

Släktforskardagarna 

I år hölls släktforskardagarna på NOLIA-mässan i Umeå den 20 och 21 augusti. En 

sammanfattning kring dagarna kommer i nästa nummer av Anropet. Stafettpinnen går nu 

vidare till Hallands släktforskarförening som får arrangera släktforskardagarna 2017 

tillsammans med Sveriges släktforskarförbund. 
___________________________________________________________________ 

Kalendariet  
Torsdagar på Stadsarkivet 

Under hösten fortsätter släktforskarhjälpdagarna på Stockholms Stadsarkiv på torsdagar. Då 

finns någon eller några från SSGF på plats från ca 15-18 för att hjälpa till med forskarfrågor 

eller problem som du kan ha i din forskning. Arkivet har som vanligt öppet fram till kl. 20 på 

torsdagar. Höstens program för Stadsarkivets egna spännande föreläsningar och visningar 

hittar du här.  

Torsdagen den 8 september – Höststart på Stadsarkivet 

Vi träffas på Stockholms stadsarkiv och får där höra Niklas Hertzman berätta om okända och 

nya möjligheter bland arkivhandlingar som finns hos ArkivDigital. Vi presenterar även 

närmre det höstprogram som SSGF planerar. Varmt Välkomna! 

http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/program/
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Lördagen den 17 september – Öppet hus i Solna  

Öppet Hus tillsammans med våra grannföreningar i lokalerna i Huvudsta. 

För mer detaljer om föredrag etc se hemsidan veckan innan 

Lördagen den 15 oktober – Stockholmsforskning 

Tillsammans med Genealogiska Föreningen och Stockholms stadsarkiv anordnar SSGF en 

temadag med fokus på forskning i Stockholm och de problem som kan uppstå och hur man 

bäst går till väga för att försöka lösa dem. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev. 

Lördagen den 22 oktober – Temadag kvinnor 

Tillsammans med Genealogiska Föreningen anordnar SSGF en temadag om kvinnor och 

deras öden och yrken, liv och leverne. Ett intressant tema och fokus på en grupp som inte 

alltid är så lätt att få grepp om i forskningen. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev. 

Förortsgrupper – Västerortsgruppen 

Tisdagen den 20 september – Studiebesök på Hässelby museum  
Den 20 september kl. 19:00 – 21:00 anordnas studiebesök i Hässelby Museum, där får vi lyssna till 

hur Hässelby som samhälle startade och vad för slags människor som befolkade det. Hässelby 

Hembygdsförening driver museum i det gamla kommunalhuset sedan 1985. Föranmälan till Eva 

Löfman senast den 16 sept. För mer info se kalendariet. 

Tisdagen den 25 oktober – Här är mitt liv 

Den 25 oktober träffas de som vill och diskuterar vad vi vill att barn och barnbarn ska veta om 

dig och din släkt? Hur firades jul, påsk etc. mormors goda köttbullar, gammelfasters läbbiga 

lax med korintsås. Förändringar i vår kultur, rökning, motbok, m.m. En riktig nostalgitripp 

blir det. Berätta gärna. För mer info se kalendariet. 

___________________________________________________________________________ 

Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webben 

www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program på Stockholms 

stadsarkiv, i Arninge och i Huvudsta. 

___________________________________________________________________________ 

DNA i släktforskningen – hur gör man och hur tolkar man resultaten? 

Släktforskning med hjälp av DNA har på senare år blivit allt mer populärt och många har 

redan låtit testa sig. Men hur gör man och hur tolkar man resultaten man får? Detta spännande 

område kan till synes verka lite komplicerat att sätta sig in i, vi vill därför höra med er 

medlemmar om intresse finns för att dela i en studiecirkel kring detta. Om så är fallet får ni 

gärna kontakta leif.martensson@lm-konsult.net eller carolinawhofgren@gmail.com.  

 

 

 

 

http://www.genealogi.se/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=&Submit=S%C3%B6k
http://www.genealogi.se/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=&Submit=S%C3%B6k
mailto:leif.martensson@lm-konsult.net
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UPPROP ! 

Släktforskardagarna 2017 kommer att hållas i Halmstad den 26-27 augusti 2017. Under 

släktforskardagarna i Nyköping 28 – 30 augusti 2015 genomförde vi ett lyckat projekt ”Gods 

och Gårdar mellan Stockholm och Nyköping” och vi planerar att genomföra ett liknande 

projekt inför Halmstad. 

Temat för Släktforskardagarna i Halmstad är ”Vägen till Västerhavet”. Vi har en mycket vid 

tolkning av detta och söker därför medlemmar i SSGF, som har anor med anknytning till 

västkusten - Stockholm. Anknytningarna kan vara av mycket olika karaktär. 

Upplägget för projektet är att samla några medlemmar med aktuell anknytning. Därefter gör 

vi en kompletterande forskningsfas där vi kontaktar och besöker källor i form av arkiv, 

museer, föreningar och liknande instanser. På basis av befintliga och inhämtade uppgifter 

skapar vi en eller flera berättelser och därefter redigerar vi lite text och några planscher som vi 

presenterar i Halmstad. 

Deltagande i projektet är en god möjlighet att få en fördjupning i sin forskning och kanske få 

en dokumentering som planerats, men som inte blivit av. 

Kontakta Leif Mårtensson på SSGF, leif.martensson@lm-konsult.net eller tel 08-75889559 

 

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans i släktforskningens tecken! 

 


