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Hej alla medlemmar, här kommer nyhetsbrev nummer fem för i år. Snön ligger tung över 

staden och få har väl missat det massiva snöfall som lamslog trafiken förra veckan. Det 

slogs snörekord då Stockholm aldrig fått så mycket i november under den tid mätningarna 

pågått sedan 1905. Nu verkar det dock som att det kommer töa bort men vem vet – vore så 

klart fint om vi fick en vit jul i år. I helgen som gick firades Arkivens Dag med mycket 

aktivitet runt om i landet. Bland annat hade Arkiv Digital sin årliga gratishelg då alla 

bilder och register är åtkomstbara utan abonnemang. 

Hänt sedan sist 
Vi har i samarbete med Genealogiska Föreningen haft två mycket välbesökta arrangemang i 
Huvudsta. Det första hade temat “Stockholmsforskning” med föredrag av Thomas Fürth (GFs 
ordförande), Johan Gidlöf och Peter Salomonsson båda från Stockholms Stadsarkiv. Det andra hade 
temat “Kvinnor” med föredrag av Chris Bringefors, Michael Lundholm, Anna-Carin Westerlund och 
vår egen Kristina Wennerlund Eriksson. 
 
Lördag 12 november "Arkivens Dag" var SSGF inbjudet av Stockholms stadsarkiv. Tyvärr blev det inte 
så många besökare som vi hade önskat. Men de som kom var frågvisa och fick med råge den hjälp de 
behövde. Stadsarkivets utställning och föreläsningar handlade om flyktingar till Sverige genom 
tiderna. Stadsarkivet antog att det låga besöksantalet berodde på de samtidiga demonstrationerna 
och motdemonstrationerna om flyktingmottagandet. De "slogs" alltså om samma målgrupp. 

Kalendariet  
Torsdagar på Stadsarkivet 
Under hösten fortsätter släktforskarhjälpdagarna på Stockholms stadsarkiv på torsdagar. Då finns 

någon eller några från SSGF på plats från senast kl. 15 till åtminstone kl. 18 och oftast till kl. 20 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.  

Torsdagen den 17 oktober – Temakväll människoöden  
Tid: 18:30 (ändrat från tidigare 18:00), plats: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 

Flera personer kommer att hålla korta presentationer om något människoöde de forskat på, inklusive 

vilka handlingar de använt, till exempel för att spåra en prostituerad kvinna. Ingen föranmälan krävs. 

Tisdagen den 22 november - Farsoter och katastrofer, kanske också skrönor – vi 

diskuterar 
Tid: 19:00 – 21:00, plats: Ångermannagatan 180, Vällingby 

Kontakt Eva Löfman 0704-153609, eva.lofman@outlook.com 

Västerortsgruppen ordnar en kväll med följande innehåll 
- Det fanns flera fall av kolera i Hässelby på 1800-talet. Kerstin Trybom har tittat i kyrkböckerna. 

- Kopporna skonade ingen, 1700-talets stor skräck! 
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- Gick det alltid bra för utvandrarna? Är det sant det som sägs om farfar? 

Spelar minnet oss ett spratt eller är det någon som ljuger? 

Måndagen den 28 november – Forskarkväll i Huvudsta 
Tid: 17:00, plats: Anderstorpsvägen 16, Solna  

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. Se kalendariet för ytterligare information. 

Torsdagen den 1 december – Temakväll om släktnamnens utveckling 
Tid: 18:00 – 20:00, plats: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 

Katharina Leibring från Namnarkivet i Uppsala kommer hit och berättar om släktnamnskickets 

utveckling i Sverige, om den nya namnlagen samt om Namnarkivets verksamhet, som bland annat 

innebär forskningsprojekt om kvinnonamn. Ingen föranmälan krävs. 

Lördagen den 10 december – Släktforskarprogram 
Tid: 10:00 – 15:00, plats: Anderstorpsvägen 16, Solna  

I samarbete med GF och DIS-Öst anordnas en temadag med presentation av några olika dataprogram 

för att hålla ordning på släkten. Bland annat kommer programmen Min släkt, Disgen, Holger och 

Genney att visas. Ingen föranmälan krävs. 

På föreningens hemsida hittar ni kalendariet där all information läggs ut om våra kommande 

aktiviteter. Kalendariet kompletterarar Nyhetsbrevet och det kan vara bra att titta där innan man går 

på en aktivitet då ändringar i tid och datum ibland förekommer.  

Stockholms stadsarkiv har några spännande programpunkter kvar innan året är slut, bland annat en 

föreläsning om kvinnor som skiljer sig ur ett historiskt perspektiv. Håll utkik på deras hemsida. 

 

Övrigt 
Till dem som anmält intresse för DNA-cirkel har det nu gått ut vidare information. Har du anmält dig 

men inte fått något mejl, kontakta Leif eller Carolina i styrelsen. 

 

 

 

 

http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=
http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=
http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/program/

