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Hej alla läsare, här kommer årets tredje nyhetsbrev. Februari är till ända och det innebär 

att vi snart har våren här och det är redan ljusare dagar i vår vackra huvudstad. Men det 

som verkligen är värt att se fram emot är Släktforskningens dag och årsmötet den 18 mars. 

Vi hoppas att många vill komma till Stockholms stadsarkiv denna dag och ta del av det som 

bjuds. Inte minst kommer en hel del intressanta föredrag att hållas. Mer information om 

detta sist i nyhetsbrevet, så kanske ses vi där! 

___________________________________________________________________________ 

 

Hänt sedan sist 
Förutom våra återkommande torsdagar på Stadsarkivet har vi haft en uppskattad kurs i 

Stockholmsforskning under tre tillfällen. För er som inte hade möjlighet att gå kanske den 

återkommer vid annat tillfälle. Vi har också haft ett vårstartsmöte för våra funktionärer och 

medhjälpare för att prata ihop oss lite om vad som händer framöver i föreningen. 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Släktforskarhjälpen på Stockholms stadsarkiv på torsdagar fortsätter. 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.   

Kalendariet  
 

Hallandskväll 
Torsdagen den 9 mars kl. 18:30, Projektrummet, Stadsarkivet, Kungsklippan 

Anbyten i Halland under ledning av Helena Nordbäck. 

Anmäl senast 2 mars med vilka socknar och släkter du forskar på i Halland till Helena på e-post 

helena.un@spray.se  

Forskarkväll i Huvudsta 

Måndagen den 20 mars kl. 17:00 – 20:00, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Solna 

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. Det finns också möjlighet att fika under kvällen. Arrangemanget är kostnadsfritt, men 

man måste anmäla sig senast 17/3 till info@ssgf.org och meddela i anmälan om du själv har ett 

abonnemang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt. Det finns datorer på plats för den som inte har egen 

dator med sig. 
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Förortsgrupperna 

 

Yrken och titlar 2 
Måndagen den 13 mars kl. 19:00, Akvarievägen 65, Tyresö  

Vi fortsätter berätta om yrken/titlar så mycket/lite ni själva vill och kan hitta. Tror att vi fyller minst 

en träff till med att skapa vår yrkes/titelbank. Paus med fika för 20 kronor och vi håller på till ca 

21:30. Kontaktperson:  Marianne Strömberg Marianne.stromberg@ownit.nu  

Var kan vi läsa kyrkböckerna? 
Tisdagen den 28 mars 2017 19:00 - 21:00, Ångermannagatan 180, Vällingby 

Vi visar hur man forskar med hjälp av Arkiv Digital och SVAR. Du som använder något av 

programmen får gärna ge tips och synpunkter. 

Kontaktperson: Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com, Ulla Björklund, 0705-

103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com 

Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter 

information om nytillkomna eller ändrade program. 

Övrigt 

 

Handskriftskurs 

Stadsarkivet, Projektrummet 

Grundkurs i handskriftsläsning för att kunna tolka de gamla snirkliga handstilarna. Ledare Ulf 

Berggren. Anmäl dig senast 23 mars till info@ssgf.org eller till 08-46 78 69 

Kostnad 300 kr 

Torsdagen den 30 mars kl. 18:00 

Lördagen den 1 april kl. 10:00 

Torsdagen den 20 april kl. 18:00 

Torsdagen den 27 april kl. 18:00 

Torsdagen den 11 maj kl. 18:00 

Du har väl inte missat att SSGF finns på Facebook? Välkommen i så fall att bli medlem i 

Släktforskarna SSGF, där får bland annat många hjälp med kluriga texter och annat smått och gott. 

Medlemmarna hjälper varandra och just nu har sidan 365 medlemmar. 
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Månadens tips! 
Många utav er kanske känner till den sökbara databasen Rotemansarkivet på 

Stockholms stadsarkiv, men det är inte det enda sökbara registret som kan vara 

släktforskaren till stor hjälp. Det finns digitaliserade personregister till en hel del 

av de äldre kyrkböckerna. Självklart bör man ju verifiera eventuella fynd i 

originalkällan, men i det stundtals svårforskade Stockholm kan dessa register som sagt spara mycket 

tid om man har anor i Stockholm. Länken till registret är 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/aldre-kyrkbocker/Sok  

 

Årsmötet 2017 och Släktforskningens dag 
Lördagen den 18 mars, Stadsarkivet, Kungsklippan 

10:15 – Årsmötet börjar, dagordningen fanns med i senaste AnRopet. 

SSGF finns på plats hela dagen och vi säljer bland annat våra produkter och hjälper till med frågor 

från våra medlemmar och besökare. Vi kommer att i anslutning till kaffeautomaten att sälja ost- och 

skinksmörgåsar. 

Föredrag under dagen 

10.20 Rotemannen 

11.00 Allmänna barnhuset 

11.40 Kartor och ritningar 

12.20 Kyrkoarkiv 

13.00 Paleografi (handskrift)  

13.40 Digitala stadsmuseet 

14.20 Mantalslängder 

Föreläsningen om paleografi hålls av styrelsemedlemmen Ulf Berggren och denna dag utkommer 

också förbundets nya handbok i ämnet skriven av Ulf och Berggren och Elisabeth Thorsell. 

För vidare information om dagen se Stadsarkivets hemsida. 
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