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Hej alla läsare, här kommer årets första nyhetsbrev!  
 
Klockorna har ringt in det nya året 2018 och vi har ett år med spännande aktiviteter framför 
oss. Riksarkivet fyller 400 år och kommer att uppmärksamma det under året så håll utkik 
efter evenemang. Släktforskningens dag infaller den 20 januari och vi på SSGF 
uppmärksammar självklart dagen med aktivitet. SSGF firar 35 år i år och det kommer skrivas 
en historik om föreningen.  Vi kommer att återkomma till hur vi uppmärksammar detta vid 
ett senare tillfälle. År 2018 är även startår för det svenska demokratijubileet, där pågår det 
arbeten med att kartlägga vad det finns för källor som berättar om demokratins 
genombrottsskede och framförallt införandet av den allmänna och lika rösträtten 1918–
1921. Planeringen för vårens aktiviteter pågår och vi har redan en hel del spännande att 
erbjuda framöver. Vi kör bland annat en ny omgång av kursen i Stockholmsforskning. Vi på 
SSGF önskar er alla ett framgångsrikt och roligt släktforskningsår!  

Kalendariet  

Forskarkvällar 
Tisdagen den 16 januari samt måndagen den 29 januari kl.17.00, förbundets lokaler, 
Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
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. Vi bjuder på fika, och det finns smörgåsar att köpa samt möjlighet att botanisera vid 
vårt bokbord. Arrangemanget är kostnadsfritt men anmäl dig helst innan till info@ssgf.org. Det finns 
datorer till låns för den som inte har egen dator med sig. Träffarna äger rum varannan vecka och 
kommande datum är 13 och 26 februari, samt 13 och 27 mars.  

Släktforskningens dag 
Lördagen den 20 januari kl. 10-15, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 
En dag i släktforskningens tecken där erfarna släktforskare finns på plats för att svara på frågor.  
Kl. 13.00 hålls ett föredrag om ryssar, sachsare, danskar och kosacker – Karl XII:s krigsfångar i Sverige. 
Hur var det att vara krigsfånge på 1700-talet? Under det stora nordiska kriget togs drygt 12000 
krigsfångar i Sverige. Hur behandlades de, var bodde de och vilka arbeten fick de utföra? Berättar gör 
Håkan Henriksson från Arkivcentrum Örebro län. Ingen föranmälan krävs. 
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Skogsfinnar, inhemsk migration från slutet av 1500-talet till 1600-talets 

mitt 
Tisdagen den 23 januari kl.  19-21, Ångermannagatan 180, Vällingby 

Västerortsgruppen har bjudit in Marie Andersen (DIS), som ska berätta för oss om den skogsfinska 

migrationen till de svenska skogarna. Deras vilja att flytta berodde på förhållandena i den finska 

rikshalvan men också möjligheterna till mark och skattelättnader. Levnadssättet skiljde sig från 

omgivningen vad gällde språk, byggnader och sätt att bruka marken. De har lämnat många spår i 

domstolsprotokollen då deras intåg inte var problemfritt i förhållande till den bofasta befolkningen. 

Kontaktpersoner 

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

Ulla Björklund, 0705-103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com 

Stockholmsfilmer 

Söndagen den 28 januari kl. 15.00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Vi tittar på ett antal korta och lite längre filmer om Stockholm på stor duk. Bland annat Snöstorm 

över Stockholm från 1934, Den förlorade melodin av Gösta Werner från 1957, Slusseneländet 1907-

1935 och Staden i mitt hjärta av Anders Wahlgren från 1992.  SSGF är på plats från kl. 14, så det går 

bra att komma tidigare och köpa smörgåsar eller botanisera i vårt bokbord, liksom i pausen. Ingen 

föranmälan krävs. 

Sårade soldater 
Söndagen den 11 februari kl. 14.00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Krigets offer har alltid stått i skymundan. Vad hände med de sårade soldaterna när de återvände hem 
från slagfälten? Erik Petersson berättar nu historien om dem som sårats i krigen. Många var svårt 
lemlästade och hade ingen möjlighet att själva arbeta för sin försörjning. Erik Petersson är historiker 
och verksam vid Linköpings universitet. Ingen föranmälan behövs. 

Ett livsöde under andra halvan av 1800-talet i Nyköping och Stockholm.  
Tisdagen den 20 februari kl.  19-21, Ångermannagatan 180, Vällingby 
Västerortsgruppen bjuder in till en kväll med två berättelser. När man börjar släktforska får man 
alltid det trista rådet – Intervjua de äldre. Svärmor berättade: ”Min mormors mor dränkte sig, när 
hon väntade sitt tredje oäkta barn, genom att hoppa i Stockholms Ström.” Följ med och se vad som 
låg bakom släktskrönan och följ svärmors mormors mor genom livet.  

Inrikes pass - en dold arkivskatt görs tillgänglig.  
Förr fick man inte resa hur man ville inom Sverige utan var tvungen att få ett pass utfärdat för den 
resa man skulle göra. I passet fanns uppgifter om yrke, resmål, avreseort, väg som personen måste 
färdas samt utseende (en sorts ”passfoto”). I arkiven finns listor, så kallade passjournaler, över 
utfärdade pass. Sedan 2010 har Genealogiska Föreningen drivit projektet Inrikes pass för att skapa 
ett sökbart personregister med länk till bild på originalkällan. Mats Johansson, från Genealogiska 
Föreningen, föreläser om båda programpunkterna. 
Kontaktpersoner 
Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com 
Ulla Björklund, 0705-103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com 
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”Massakern vid muren” 
Onsdagen den 21 februari kl. 18.30, Historiska museet, Narvavägen 13-17 
Vi samlas 18:15 för att 18:30 få en guidad visning av den omtalade utställningen ”Massakern vid 
muren” om det blodiga slaget om Gotland 1361. Med hjälp av ny kunskap berättas historien om hur 
1800 gotländska bönder dog i en brutal strid med danska soldater. Vi får möte fem olika levnadsöden 
– tre gotlänningar och två danska soldater, De mänskliga kvarlevorna vittnar på ett påtagligt sätt om 
krigets brutalitet och verklighet. Kostnad 50:-. Anmäl dig senast 18/2 till info@ssgf.org 
 

Stående arrangemang 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Varje torsdagseftermiddag och kväll är SSGF på Stockholms stadsarkiv och hjälper er med frågor och 
funderingar kring släktforskning. Vi är på plats senast klockan 15 och fram till mellan klockan 18 och 
20 då arkivet stänger.  På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 
diverse problemlösning. Från och 11 januari börjar arkivet åter igen ha öppet fram till kl. 20 på 
torsdagar. Varmt välkomna! 

Släktforskarsnack 
Första torsdagen i varje månad har SSGF en programpunkt där vi i grupp kan berätta om vår 
släktforskning. Genom att vi frågar och diskuterar tillsammans, hjälper vi varandra med hur vi kan 
hitta lösningar på det vi undrar över. Vi ger hjälp i att tyda gammal text med mera. Vi samlas i 
kafeterian på Stockholms stadsarkiv kl.14. Chris Henning och de församlade hjälper till att lösa 
knutarna. Nästa träff är den 11 januari, varmt välkomna då. 

Kurs  
Stockholmsforskning 
Du som vill fördjupa dig i hur man forskar i det stundtals rätt svårforcerade Stockholm får nu chans 

att vid tre tillfällen göra det. Gå en eller två av gångerna för 100 kronor per gång eller hela kursen för 

300 kronor och få skriften Min ana kommer från Stockholm.  

När: 1, 8 och 15 februari 

Plats: Stockholms stadsarkiv 

Tid: kl. 18:00 

Tillfälle I – Rotemansarkivet 

Tillfälle II – 1800-talet före Rotemansarkivet 

Tillfälle III – 1700-talet 

Anmälan till hela kursen eller enstaka tillfällen ska ske senast tisdagen samma vecka kurstillfället äger 

rum till info@ssgf.org med samtidig inbetalning av avgiften till SSGFs pg 35 82 69-9. 
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Årsavgift 2018 
 
Vi vill påminna om att vi från och med nu skickar ut e-post med avisering av medlemsavgifterna till 
de medlemmar som har meddelat oss sin e-postadress. 

Avgiften är oförändrad 140 kr per person och 210 kr för familjemedlemskap. 
Vårt plusgirokonto är 35 82 69-9. 
 
Ange ditt medlemsnummer i betalningens meddelandefält. Medlemsnumret stod i e-brevet som gick 
ut. Vet du med dig att du lämnat en e-postadress men inte fått något meddelande, hör av dig till 
info@ssgf.se  
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