Släktforskningens dag 16 januari 2021
Nu på lördag är det släktforskningens dag. Traditionellt brukar BSF då hålla till på Huddinge bibliotek
och hjälpa intresserade att antingen komma igång med sin forskning eller försöka lösa något knepigt
problem. Dessutom brukar det under dagen också hållas ett uppskattat föredrag. Detta år i
pandemins tecken får vi nöja oss med att ge våra medlemmar några läs- och länktips istället.
Temat i år är Samhällets skuggsida i arkivens ljus och fokuserar på gripna, fängslade och
tvångsvårdade personer och vad man kan hitta om dem i arkiven. De flesta av oss hittar nog förr eller
senare någon bland våra anor som befunnit sig på samhällets skuggsida på ett eller annat sätt. Förr
var det kanske något som man talade tyst om, medan vi idag nog snarare inser att vi då kan få fram
åtskillig intressant information och kanske också därigenom kommer personen närmare.
Tips på länkar
• Rötters information om årets tema med länkar till gratis digitala föreläsningar och artiklar
https://www.rotter.se/senaste-nytt/3440-samhallets-skuggsida-i-arkivens-ljus-ar-temat-forslaktforskningens-dag-2
• För anor i Stockholm har Stockholms stadsarkiv en mängd information på sin webbplats,
exempelvis Barnhussök, generaldiarum i brottmål 1850-1926, Centralfängelset Långholmen
verkställda utslag 1810-1843 och Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/?category=a-o-hitta-i-arkiven
• Släktband https://sverigesradio.se/slaktband - åtskilliga avsnitt som rör temat, ex Grannarna
Ivar och Nils slogs till döds, Smeden Anders död - olycka eller inte?, Karl Gustaf och Sune
sattes på hem för vanartiga barn
• Kari Ansnes, en fd Salembo har skrivit om Allmänna barnhuset och ett barnhemsbarn i Salem
https://kariansnes.wordpress.com/barnhusbarn/
I föreningens bibliotek finns bland annat följande böcker och annat material som rör årets tema:
•
•
•
•
•

Domstolsforska : hur jag finner mina förfäder i domstolsarkiven av Claes Westling. Sveriges
släktforskarförbunds handboksserie ; nr 10 (2018)
Inlåsta : släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv av Roddy Nilsson. Sveriges
släktforskarförbunds handboksserie ; nr 21 (2020)
Rättshistoria för släktforskare av Barbro Nordlöf. Sveriges släktforskarförbunds skriftserie ; nr
3 (2017)
Vild och oregerlig : berättelsen om Carl Theodor Johansson, fången som blev en aktad
samhällsmedborgare av Urban Johansson. Sveriges släktforskarförbunds skriftserie ; 1 (2012)
Polisunderrättelser 1878-1947 (CD) Polisunderrättelser finns även i Arkiv Digital 1878-1945
och register för 1878-1894 på Stockholms stadsarkivs webb

