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Hej alla läsare, här kommer årets andra nyhetsbrev.
Dagarna blir sakta men säkert längre och vi har fått åtnjuta ett par soliga dagar, även om
våren så här i februari känns långt borta. Då är det tur att man har en hobby som kräver
mycket innesittande och man slipper ha dåligt samvete för att man inte ger sig ut i mörker,
kyla eller halka. AnRopet ska snart ha nått er allihop och vi vill särskilt uppmärksamma
den kurs i Stockholmsforskning som ges nu i februari, se nedan för mer information.
Vi ser fram emot en spännande vår i släktforskningens tecken!
___________________________________________________________________________

Torsdagar på Stadsarkivet
Vi fortsätter med 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.

Kalendariet
Vi berättar om ett yrke /en titel
Måndagen den 13 februari kl. 19.00 – ca 21:30, Akvarievägen 65, Tyresö
Tanken är att vi försöker skapa en ”yrkes/titel”- bank. Alla har någon ”annorlunda” yrke/titel i sin
forskning. Om detta yrke ska man så plocka fram så mycket som möjligt: vad det betyder, vad det
innebär, vilken tid fanns yrket, var hittar man uppgifter om yrket, var hittar man uppgifter om vilka
som hade/fick/ärvde yrket gärna någon berättelse om vem i forskningen som hade titeln och vad
man fått fram. Paus för fika till en kostnad av 20:-. Kontaktperson
marianne.stromberg@akzonobel.com

Arbetarrörelsens arkiv – Studiebesök
Tisdagen den 14 februari kl. 14:00, Arbetarrörelsens arkiv, Elektronvägen 2, Huddinge
(Flemingsberg)
Vi får en visning av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek särskilt inriktad på släktforskare. Där finns
5000 olika arkiv för fackliga, politiska och andra organisationer inom arbetarrörelsen samt vissa
personarkiv. Studiebesöket kostar inget, men anmälan måste ske senast 10/2 till e-post
info@ssgf.org

Släkt i släkten eller dubbelsläkting
Tisdagen 21 februari kl. 19 – 21, Ångermannagatan 180, Vällingby,
- Gemensamma rötter i ett avlägset 1500-tal: Lieselotte Jonsson berättar om sin sonhustru och om
upptäcktsresan tur och retur till Livland, Uppsala, Torsås, Skottland och Virserum.
- Vi pratar om släkt-i-släkten-problematik, vem får gifta sig med vem? Berätta också du om dina
dubbelsläktingar. Kontaktperson: eva.lofman@outlook.com
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Forskarkväll i Arninge (Obs eventuellt evenemang, se Kalendariet)
Onsdagen den 22 februari kl. 16:00 – 19:30, Mätslingan 17, Täby
Har du ibland svårt att läsa vad det står i kyrkböckerna. Vare sig du tycker det är
lätt eller svårt är du välkommen till vår forskarkväll kl. 16:00 – 19:30. På
Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma vidare i din
forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka innebörden i en text. För 50
kronor får du en plats. Kollektivtrafikresenärer använder lämpligen SL:s reseplanerare för att hitta
rätt. Gott om fria parkeringsplatser.

Kurser
Stockholms-forskning
Den 9, 16 och 23 februari kl. 18:00, Stockholms stadsarkiv
Tre torsdagar i rad håller vi en kurs i hur man gör för att forska i besvärliga Stockholm. Man kan
antingen välja att gå hela kursen för 300 kronor och får då även få en liten skrift "Min ana kommer
från Stockholm" eller att endast gå en eller två av gångerna, och då betala 100 kronor/gång. Anmälan
inför hela kursen eller inför ett föredrag måste ske senast tisdag den vecka respektive kursmoment
hålls, till info@ssgf.org , och samtidigt betalar du in avgiften på SSGF:s pg 35 82 69-9, antingen för
hela kursen eller för den eller de föreläsningar du anmäler dig till. Ämnet för respektive kväll är; 9/2
Rotemansarkivet, 16/2 1800-talet före Rotemansarkivet, 23/2 Forskning före 1800-talet. Alla
tillfällena är på Stadsarkivet, Projektrummet.

Årsmötet 2017
Släktforskningens dag är i år lördagen den 18 mars och vi kommer då att hålla årsmötet på
Stockholms stadsarkiv. Mer information kommer i nästkommande nyhetsbrev.

Övrigt
AnRopet har gått i tryck och beräknas komma i brevlådorna andra veckan i februari. Bifogat hittar ni
även inbetalningsavi till 2017 års medlemsavgift. Den är densamma som förra årets och är alltså 140
kr (+ 70 kr för varje tillkommande familjemedlem).
Stockholms stadsarkiv har nu släppt sitt vårprogram med en hel del spännande temadagar och
föreläsningar. Bland annat tas de sjuka och fattigas spår i arkiven upp, Per Anders Fogelström,
slottsbranden 1697 och mycket annat. Hela programmet hittar du här
http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/program/

Månadens tips!
Vi vill tipsa om databasen Svenskt Porträttarkiv, som tagits fram som ett hjälpmedel för att söka i det
enormt stora porträttarkiv som getts ut i bokform. Där finns möjlighet att söka på namn. Databasen
innehåller just nu 413 053 porträtt och växer stadigt. http://porträttarkiv.se/. Detta är alltså inte det
samma som Rötters porträttarkiv där de flesta är okända utan bara foton där personen är känd.
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