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Hej alla medlemmar, här kommer årets sista nyhetsbrev. Snön kom och försvann och har 

nu åter kommit, om än i mer blygsam mängd tack och lov. Vi får hoppas att julen ändå 

innehåller lite vit prakt och att snöskottning och sandning fungerar för oss alla.  

 

Under året som gått har vi bland annat fått ta del av en hel del intressanta föreläsningar 

och temadagar. Det har forskats och tänkts framför datorer och på arkiven och mången ny 

ana och livsöden har säkerligen upptäckts av er alla. Något av de roligaste och mest 

fascinerande med släktforskning är ju att den har förmåga att föra människor samman och 

att man kan upptäcka grenar och släktingar man inte hade en aning om. Att sedan sätta in 

sina förfäder i en historisk kontext berikar och utvecklar anträdet än mer och det kommer 

ständigt nya forskningsrön och publikationer kring människornas levnadsvillkor och öden 

förr i världen.  

Hänt sedan sist 
En temakväll om människoöden hölls den 17 november på Stadsarkivet och på samma plats hölls en 
temakväll 1 december om släktnamn. SSGF hade den 28 november en forskarkväll i Huvudsta och 
den 10 december anordnades en temadag om släktforskarprogram, där representanter från SSGF, GF 
och DIS-Öst fanns på plats.  
      En första träff i den DNA-cirkel som vi startat har också ägt rum. Framför allt togs förväntningar 
kring resultat och tester upp, samt en inventering gjordes av deltagarnas kunskaper i frågorna kring 
DNA. Cirkeln fortsätter efter nyår och många av dem som ännu inte testat sitt DNA har kanske fått 
svar tills nästa gång.  DNA-forskning fortsätter att vara ett hett ämne som engagerar allt fler och för 
er som är intresserade av att veta mer vill vi tipsa om hemsidan för Svenska Sällskapet för Genetisk 
Genealogi, SSGG, där de går igenom hur det fungerar, vad man kan testa och hur samt mycket mer.  
 
Torsdagen den 8 december presenterade Kulturministern en lagrådsremiss till den kommande 
kulturarvspropositionen. Den innehåller en hel del kring digitalisering, och ett uppdrag till Riksarkivet 
finns beskrivet som går ut på att man ska beskriva vad som krävs för att på sikt göra Svensk 
arkivinformations (SVAR) digitala information avgiftsfri och öppen för alla. Det blir spännande att se 
vad som händer med detta framöver då det kan få betydande positiva innebörder för oss 
släktforskare. 
 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Under våren 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. Stadsarkivet håller jul- och nyårsstängt men kommer från och med 

torsdagen den 12 januari ha kvällsöppet igen.  

Kalendariet  
Vi håller för fullt på med att planera aktiviteter för våren och så snart aktiviteterna fastställs läggs de 

upp i kalendariet där all information läggs ut om våra kommande aktiviteter. Kalendariet 

http://ssgg.se/
http://ssgg.se/
http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=
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kompletterar 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 ännu inte släppt sitt vårprogram men upplyser om att 

man bland annat kommer uppmärksamma att det 2017 är 100 år sedan Per 

Anders Fogelström föddes. Man kommer även att fortsätta med arkivlördagar och magasinvisningar 

så håll utkik på deras hemsida. 

Övrigt 
Slutligen vill vi tacka alla medlemmar för året som gått och hoppas att ni haft möjlighet att delta i och 

dra nytta av de aktiviteter som anordnas. Idéer och synpunkter kan lämnas till någon av styrelsens 

medlemmar, e-postadresserna hittar ni på hemsidan och i Anropet, tillsammans med annat 

matnyttigt. En ny hemsida är under bearbetning och förhoppningsvis kommer den att lanseras under 

nästa år. 

 

 

 

http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/program/

