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Hej alla medlemmar, här kommer nyhetsbrev nummer fyra. Hösten är här, även om värmen tacksamt 

nog hållit sig kvar och vi har fått njuta av riktigt härliga dagar. Vi har nu en spännande höst framför 

oss då kvällarna blir mörkare och levande ljus börjar tändas i fönstren. Ni har väl inte missat nya 

säsongen av Vem tror du att du är på SVT. I avsnitt två fick författaren Martina Haag hjälp med att 

utforska sina anor och där gjordes bland annat en DNA-profil med hjälp av hennes mammas DNA, 

väldigt spännande och något som verkar bli mer och mer i ropet bland släktforskare både i Sverige 

och utomlands. Nu är det även klart att vi får till en studiecirkel kring DNA, läs mer nedan. 

Hänt sedan sist 
Den 8 september anordnades en träff där Niklas Hertzman från Arkiv Digital som berättade 
om Arkiv Digitals bilder och databaser, det var en hel del nyheter och även lite info om 

framtidsplaner.  Träffen blev mycket lyckad och lockade många.  
 
Den 17 september hölls ett öppet hus för dem som är nyfikna på släktforskning. Det hölls 
gemensamt med DIS-Öst, Genealogiska Föreningen och Föreningen för Smedsläktsforskning 
som sitter i samma lokaler.  

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.  

Måndagen den 10 oktober – Svensk mynthistoria  
Tid: 19:00, plats: Akvarievägen 65, Tyresö 

Lokalgruppen i Tyresö ordnar en träff med Bertil Olstrup som ska prata om svensk 

mynthistoria samt visa gamla svenska mynt. Lärorikt och intressant – mycket fina och häftiga 

mynt har vi sett vid tidigare föredrag. Bulle och kaffe finns att köpa för 20:-. Kontaktperson: 
Marianne.Stromberg@akzonobel.com  

Lördagen den 15 oktober – Stockholmsforskning 
Tid: 10:00 – 15:00, plats: Anderstorpsvägen 16, Solna 

Tillsammans med Genealogiska Föreningen och Stadsarkivet 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. Det blir föreläsningar om möjligheter och svårigheter, några 

borgerliga släkter och digitala källor till hjälp för stockholmsforskaren. Varmt välkomna till 

denna inspirerande dag. Fika och korv finns till försäljning. För närmare information se 

hemsidan här. 

mailto:Marianne.Stromberg@akzonobel.com
http://stockholm.forening.genealogi.se/
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Onsdagen den 19 oktober – Arningeträff 
Tid: 16:00 – 19:30, plats: Mätslingan 17 

Höstens enda träff i Arninge anordnas nu i oktober och på plats finns 

erfarna forskare för att hjälpa dig hitta rätt källa, tyda den gamla texten 

och komma vidare i din forskning. Priset för kvällen är 50 kronor och ingen 

föranmälan krävs. Varmt välkomna till Arninge. Åker du kommunalt, se www.sl.se för lämplig 

kollektiv rutt. 

Lördagen den 22 oktober – Temadag kvinnor 
Tid: 10:00 – 15:00, plats: Anderstorpsvägen 16, Solna 

Tillsammans med Genealogiska Föreningen anordnar SSGF en temadag om kvinnor och 

deras öden och yrken, liv och leverne. Bland annat kommer Kristina Wennerlund Eriksson att 

prata på temat ”Kvinnliga fältskärer – en yrkesmöjlighet i ett land i fred?”  

Tisdagen den 25 oktober – Här är mitt liv 
Ångermannagatan 180, Vällingby  

Förortsgruppen i Västerort ordnar träff för dem 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 kring föreningens aktiviteter, se kalendariet. 

Torsdagen den 27 oktober – Pestens år 1710 

Tid: 17:30 – 18:30, plats: Stockholms stadsarkiv  

Stadsarkivets eget arrangemang. Journalisten och författaren Magnus Västerbro berättar om 

hur befolkning och myndigheter reagerade på pesten i Stockholm hösten 1710 och vilka 

handlingar han hittat på Stadsarkivet om den.  

Fler program på Stockholms stadsarkiv finns på http://stadsarkivet.stockholm.se/program 

Kurser 

Handskriftskurs fortsättning 
  
För dig som har gått grundkursen i läsning av gammal handstil finns nu möjlighet att gå en 
fortsättningskurs. Ledare: Ulf Berggren. Pris 300 kr. 
Stadsarkivet, Kungsklippan. 
  
Torsdag 27/10 kl. 18-20, torsdag 10/11 kl. 18-20, torsdag 24/11 kl. 18-20, lördag 3/12 kl. 10-
12, torsdag 8/12 kl. 18-20 
 
Anmälan sker per e-post till info@ssgf.org 
 

 

http://www.sl.se/
http://www.genealogi.se/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=&Submit=S%C3%B6k
http://stadsarkivet.stockholm.se/program
mailto:info@ssgf.org
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Studiecirkel om DNA i släktforskningen 
Datum: 6 december 2016 kl:18:00, plats: Anderstorpsvägen 16, Solna.  

Vi inleder cirkeln med att prata om upplägg och vad vi kan få ut av DNA i 

vår forskning. Exempel på frågeställningar är; 

-Makronivån – Var kommer mina anor ifrån? 

-Vill jag lösa specifika problem, om oäkta barn t.ex.? 

-Vill jag ha kontakt med nu levande släktingar? 

Vi kommer utöver träffen i december att ha tre träffar efter nyår, i januari, februari och 

mars. Upplägget och frågeställningarna för dessa finns, men tanken är också att deltagarna 

själva ska få möjlighet att påverka innehållet.  

Vi har i nuläget en del anmälda. Medlemmar ur styrelsen kommer medverka och driva 

arbetet med cirkeln. Det finns dock plats för några fler så är du intresserad hör av dig till 
leif.martensson@lm-konsult.net eller carolinawhofgren@gmail.com. 

Deltagandet i cirkeln är kostnadsfritt! 

 

mailto:leif.martensson@lm-konsult.net
mailto:carolinawhofgren@gmail.com

