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Hej alla läsare, här kommer årets andra nyhetsbrev! 
 

  Vi måste flytta! 
Släktforskarförbundet håller just nu på att flytta till nya lokaler i Marabouhuset 
i Sundbyberg. Det innebär att alla föreningar som har hyrt lokal av dem i 
Huvudsta är uppsagda till den 30 april. Vi har påbörjat arbetet med att hitta ny 
lokal och  

      vi tar väldigt gärna emot tips!  
 
Ännu återstår några träffar i Huvudsta: 

- Forskarkvällen måndag den 4 mars 
- Föredrag den 9 mars om gruvpigornas hårda liv i Bergslagen 
- Temadag databaser den 17 mars  

Våra andra aktiviteter på Stadsarkivet, kurser, studiebesök och förortsgruppernas program berörs 
inte. 
 
Vi är många som släktforskar i Stockholm och har våra rötter någon annanstans. Temadagen om 
Västergötland hade samlat ett 20-tal av dessa och variationen i vilka socknar det forskas i visade sig 
vara stor. Helena Nordbäck höll ett inspirerande föredrag om en resa hon gjort för att hitta spår efter 
sina anfäder i Västergötland, de flesta präster från 1600-talet. Utan att ha allt för stora 
förhoppningar så fann hon många ”bevis” på deras närvaro i en svunnen tid. 
Västergötland är knallebygd. Eva Löfman berättade om handelns utveckling i landskapet och hur 
gårdfarihandeln kom att växa och resultera i många blomstrande företag, t ex PUB. (Om PUB:s 
grundare Paul Urbanus Bergström och hans anor finns att läsa i AnRopet nr 2: 2016) 
 
Öster ut ligger det stora landet Ryssland. Om den emigration som förekom dit från Sverige före ryska 
revolutionen 1917 berättar Helene Carlbäck, docent i historia vid Södertörns högskola. Föredraget 
hålls i Hartwickska huset före SSGF:s årsmöte. 
 
Missa inte heller studiebesöket på Riksarkivet Marieberg i början av april. 
 
Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Ulf Berggren berättar om ”Källor för kvinnor” på 
forskarkvällen den 4 mars och Stadsarkivet har ett föredrag den 7 mars om en förkämpe för kvinnans 
rättigheter med anledning av det. 
 
Sist men inte minst vill vi påminna om och välkomna våra medlemmar till årsmötet 2019 som hålls 
den 30 mars.  Kallelse och dagordning kommer att finnas i AnRopet och på vår hemsida, 
www.ssgf.org  

http://www.ssgf.org/
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(se även sist i Nyhetsbrevet).  
  
Varmt välkomna till alla våra aktiviteter! 
 

Kalendariet mars 

Forskarkvällar i Huvudsta 
Måndag den 4 mars kl. 17.00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Vi har den allra sista forskarkvällen i Huvudsta, som vanligt från kl. 17 till minst kl. 20. Vi kommer 
förstås senare att återuppta forskarkvällarna, men det är ännu oklart när det blir. Denna gång inleds 
forskarkvällen med ett kort föredrag kl. 17 om ”Källor för kvinnor” som hålls av Ulf Berggren med 
anledning av Kvinnodagen senare i veckan. Sedan forskar vi tillsammans på våra egna medhavda 
bärbara datorer (det finns några till låns). 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 bland 
annat den nya fullständiga Rotemannen-databasen och färska Sveriges dödbok 1860–2016. Vi håller 
på så länge vi orkar, men minst till kl. 20. Vi bjuder på kaffe, och det finns smörgåsar att köpa.  
Arrangemanget är kostnadsfritt men anmäl dig helst till info@ssgf.org.  

Det hårda gruvlivet i Bergslagen – sett ur gruvpigornas perspektiv. 
Lördag den 9 mars kl. 12.30, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Arkivarien Håkan Henriksson höll för oss i vintras ett mycket uppskattat föredrag om krigsfångar. Nu 
anlitar vi honom igen för att berätta om livet i gruvorna, med fokus speciellt på gruvpigorna. 
Föredraget är ett samarrangemang med Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS.  Före och efter 
föredraget finns det möjligheter att fika. Ingen anmälan 

Temadag databaser  
Söndag den 17 mars kl. 12 – 15 ca. förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
I samarbete med Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS. 

-  Kl. 12.00 Vallondatabasen  
Anders Herou berättar om vallondatabasens innehåll och tillkomst. 

- Kl. 13.00 Smedsdatabasen 
Örjan Hedenberg berättar om smedsdatabasen med över 300 000 poster. 

- Kl. 14.00 Andra databaser och databaskvalité 
Ulf Berggren orienterar om de många andra släktforskardatabaser som finns numera. 

Mellan föredragen finns möjlighet att köpa fika. Ingen anmälan. 
 
Svensk emigration till Tsarryssland under ett halvsekel före ryska revolutionen 1917. 
Lördag den 30 mars kl. 11:00 – 12:00 ca, Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39A  
Helene Carlbäck, docent i historia vid Södertörns högskola berättar om denna intressanta och inte så 
ofta i släktforskarsammanhang beskrivna emigration.  
Årsmötet börjar efter föredraget. 
 

 

mailto:info@ssgf.org
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Bouppteckningar 

Tisdag den 26 mars, kl. 19-21 i Brf Ritstiftets lokal, Ångermannagatan 180, Vällingby centrum 

Gamla bouppteckningar ger en fantastisk bit historia för den som släktforskar eller hembygds-
forskar. Man kan få en bild av hur personerna hade det genom att läsa vad de ägde när de dog.  
Mats Johansson går igenom hur de är uppbyggda och hur du gör för att hitta dom i arkiven. 
Kontaktpersoner  
Eva Löfman eva.lofman@outlook.com och Ulla Björklund ulla.a.bjorklund@outlook.com  
 

Studiebesök Riksarkivet Marieberg 
Tisdag den 2 april kl. 17:30, Fyrverkarbacken 13 
Vi får en orientering om Riksarkivets omfattande material av domböcker, skattelängder mm., samt 
info om hur man där kommer åt Arninges material medan denna filial är stängd för ombyggnad. 
Pris 50 kr som betalas på plats. 
Anmälan till info@ssgf.org senast den 30/3. 

 

Återkommande arrangemang 

Torsdagseftermiddagar och -kvällar 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.  

Släktforskarsnack på Stadsarkivet 
Första torsdagen i varje månad (7 mars) 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. Varmt välkomna! 
 

Kurs 
Handskriftskurs på Stadsarkivet, Kungsklippan 
Vi erbjuder återigen en grundkurs i att läsa äldre handstilar under ledning av Ulf Berggren.  
Kursen hålls på Stadsarkivet vid fem tillfällen enl. nedan: 

 28/3  torsdag  kl. 18.00—20.00 

  11/4  torsdag kl. 18.00 

  25/4  torsdag kl. 18.00 

   2/5   torsdag kl. 18.00 

   __    Sista träffen ännu ej fastställt datum.  
 

mailto:eva.lofman@outlook.com
mailto:ulla.a.bjorklund@outlook.com
mailto:info@ssgf.org
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Kursavgift 400 kr.  Anmäl dig senast den 21/3 till info@ssgf.org eller 08-367869                   
Kursavgiften sätts in på SSGF:s plusgirokonto 35 82 69-9  

Övrigt 

*Vi kan tipsa om Stadsarkivets föredrag torsdag den 7 mars kl. 17.30   
Nykterhetspionjären som kämpade för kvinnors rättigheter. Johanna Lindén  
berättar om Emelie Rathou. 
Stadsarkivets hela program går att se på www.stockholm.se/stadsarkivet  
 
*SSGF på Facebook 
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli  
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Här informeras om aktiviteter  
och annat som händer inom SSGF. 
 
*Har du glömt att betala medlemsavgiften så går det bra att göra det på SSGF:s 
plusgirokonto 35 82 69-9 
Avgiften är 140 kr och 70 kr för ev. tillkommande familjemedlem. 
 

*Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium på Rötter www.genealogi.se , 

 i AnRopet och på föreningens hemsida www.ssgf.org  
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Kallelse 
 

till SSGF:s årsmöte lördag den 30 mars 2019, kl. 11.00 
Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39 A 
 

Mötet börjar med ett föredrag kl. 11.00 om svensk emigration till 
Tsarryssland under ett halvsekel före ryska revolutionen 1917 av 
Helene Carlbäck, docent i historia vid Södertörns högskola. 
 

Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 12.00 
  
Dagordning. 

1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar. 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 
protokoll. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
8. Föredragning av revisorernas berättelse. 
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår. 
11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet. 
       a) Stadgeändringsförslag från extra årsmötet 2018  
12. Val av ordförande för föreningen. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter. 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande  
       verksamhetsperiod. 
15. Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av valberedning 
        och sammankallande ledamot i denna. 
16. Övriga ärenden. 
17. Mötets avslutande. 
  
Fråga som inte förekommer på föredragningslistan kan efter årsmötets beslut 
upptas till behandling men inte till beslut. 
  
I pausen mellan föredraget och årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och 
smörgås. 
 

Hitta hit: Tunnelbanans röda linje till Mariatorget, eller pendeltåg till 
Stockholm södra, uppgång Swedenborgsgatan 
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Varmt välkomna! 


