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Hej alla läsare, här kommer årets nionde nyhetsbrev!  

En av de allra största nyheterna sista tiden som berör oss släktforskare är onekligen det 

som presenterades i (och som det spekulerats om tidigare) 2018 års budgetproposition från 

regeringen. Förslaget, om det antas av riksdagen i december, innebär att SVAR blir 

kostnadsfritt och bör då börja gälla från årsskiftet. Vad detta innebär för alla med 

pågående rullande abonnemang blir nog utklarat i god tid innan dess. Ett tips är att hålla 

utkik på Riksarkivets hemsida för mer information. Satsningen är en del av regeringens 

strävan efter fri tillgång till arkiven som ju är allas vårt kulturarv, samt ett led i det stora 

greppet att främja öppna data inom statsförvaltningen. Debattinläggen har även duggat tätt 

i släktforskarkretsar om vad detta innebär för exempelvis Arkiv Digital, men många verkar 

se det som en möjlighet att faktiskt ha både och, och att de i mångt och mycket kanske 

kompletterar varandra. Fortsättning följer således i frågan. Nedan lite om vad som är på 

gång i närtid, samt lite annan information! 

___________________________________________________________________________ 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Torsdagar under hösten har Stockholms stadsarkiv öppet till kl. 20 och släktforskarhjälp finns på plats 

i form av 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.   

Släktforskarsnack 
Första torsdagen i varje månad under hösten, med start kl. 14:00 träffas vi på Stockholms stadsarkiv 

och berättar och frågar hur vi löser våra forskningsproblem och hjälper till att tyda gammal text, allt 

under ledning av Chris Henning. Höstens kvarvarande datum är 5 oktober, 2 november och 7 

december. 

Hänt sen sist 
Torsdagen den 7 september hade SSGF höststart på Stadsarkivet och lördagen den 9 september var 

det gemensamt öppet hus i förbundets lokaler. Lördagen därpå, den 16 september var det 

handstilsläsning i Huvudsta och Västerortsgruppen har haft ett studiebesök på Ersta Museum den 19 

september. Onsdagen den 27 september visades Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) på 

Riksantikvarieämbetet.  
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Kalendariet  

Kvinnodag 
Lördagen den 14 oktober kl. 10:00 – 15:00, Förbundets lokaler, 
Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Förra hösten ordnade vi en föreläsningslördag på temat kvinnor och 
släktforskning. I år är lördagen tänkt att bli en inspirationsdag på temat 
synliggörande - hur gör vi kvinnorna synligare?  

Dagens program 
10:30 Ulf Berggren - Arkivkällor användbara vid kvinnoforskning 
11:30 Anna-Karin Westerlund - Hur jag som politiker har lyft fram kvinnor genom namnsättning av 
gator och parker i Uppsala. 
12:30 Lunchpaus 
13:30 Beatrice Christensen Sköld - Att börja från slutet. Metodiska aspekter på personhistorisk 
forskning med exemplet Maria Aspman.  
Dagen genomförs i samarbete med Genealogiska Föreningen,  GF. 

Forskarkväll 
Tisdagen den 17 oktober, 17:00 – 20:00, Förbundets lokaler, 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-skivor och viss litteratur. Vi håller på så länge vi orkar, men 
minst till kl. 20. Det finns också möjlighet att fika under kvällen. Arrangemanget är kostnadsfritt, men 
man måste anmäla sig senast 14 oktober till info@ssgf.org och meddela i anmälan om du själv har ett 
abonnemang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt. Det finns datorer på plats för den som inte har egen 
dator med sig. 

Arkivens dag inträffar den 11 november 
Stadsarkivet har denna dag temat migration och hur det sett ut för nyanlända i Sverige senaste 100 
åren. För detaljer se hemsidan. SSGF återkommer i nästa nyhetsbrev med mer info kring dagen. 

Förortsgrupperna 

 

Tyresö-Haninge-Älta gruppen 

Folkskolans utveckling under 100 år 
Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 – ca. 20:30, Svartbäckens Gamla Skola (ligger vid nuvarande 

Svartbäckens Skola) Tyrestavägen. Parkering för bil sker lite längre ner på Tyrestavägen.  

Olle Flodby kommer att berätta om skolan och om själva Folkskolans utveckling under 100 år och är 

ett tal han höll på hundraårsjubileet i skolan. Denna gång blir det inget fika då utrymme för detta är 

begränsat i lokalen.  

Kontaktperson: Marianne Strömberg, marianne.stromberg@akzonobel.com  

mailto:info@ssgf.org
mailto:marianne.stromberg@akzonobel.com
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Västerortsgruppen 
Per Anders Fogelström 100 år!  
Tisdagen den 24 oktober kl. 19:00 – 21:00, Ångermannagatan 180, 

Vällingby  

Per Anders Fogelström föddes 1917. Vi uppmärksammar 100-årsjubilet. Hans Stockholms-skildringar 

är ju enastående och väcker många tankar för den som släktforskar i Stockholm. Rolf Blondell, en av 

grundarna till PA Fogelström-sällskapet, berättar för oss om författarens liv och gärning och hur han 

fick material till sina romaner.  

Bygemenskap – hur uppstod ett samhälle 
Vi ger några belysande exempel på hur ett samhälle kom igång. Ulla berättar om Marieholm, en 

järnvägsstation i Skåne, Eva använder käpphästen Hässelby som exempel. 

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

 

Övrigt 

Släktforskningens dag får nytt datum från och med 2018. Efter stämmobeslut har förbundsstyrelsen 
nu fastställt den tredje lördagen i januari som nytt datum för Släktforskningens dag, vilket för nästa 
år innebär lördagen den 20 januari. Tema för dagen kommer vara Arkiv!  
 
År 2018 fyller Riksarkivet 400 år, vilket kommer att firas med ett antal program under året. SSGF 
kommer att i Nyhetsbreven annonsera om det som kan vara av intresse i Stockholm detta 
jubileumsår. 
 
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter information 
om nytillkomna eller ändrade programpunkter. 
 

 

Månadens tips! 
Släktforskning fortsätter att vara hett även inom public service. 

Den 22 oktober startar ny säsong av Allt för Sverige i SVT. Där får vi år följa bland annat en bonde, en 

servitris, en glasblåsare och en musikalartist som letar efter sina svenska rötter. För mer information 

se www.svt.se.  

Två nya säsonger av det populära radioprogrammet Släktband har annonserats. Nästa säsong som 

blir nummer 16 i ordningen har premiär i Sveriges Radio den 20 november.  Gå in på www.sr.se för 

mer information.  

 

mailto:eva.lofman@outlook.com
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http://stockholm.forening.genealogi.se/index_body.htm
http://www.svt.se/
http://www.sr.se/

