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Hej alla läsare, här kommer årets fjärde nyhetsbrev!
Våren är här. I alla fall tillfälligt, april kan ju vara en rätt så lurig månad, men sommartid
på klockorna och lite varmare vindar bidrar till mer folk i rörelse ute när människor och
djur sakta kryper ur sina vinteriden.
Den 18 mars var det släktforskningens dag och föreningen höll årsmöte på
Stockholms stadsarkiv. Arkivet var öppet från klockan 10 och bjöd på en mängd spännande
kortare föreläsningar. Samma dag hade även SSGF:s nya handledningshäfte i
Stockholmsforskning kommit ut - ”Min ana är ifrån Stockholm” och den finns att köpa på
SSGF:s hemsida.
Regeringen beslutade den 23 mars att ge Riksarkivet i uppdrag att beskriva
förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt
och som öppen data. Detta innebär alltså ett steg emot att SVAR:s digitala tjänster möjligen
kommer bli avgiftsfria. Ett mycket bra beslut för oss släktforskare med andra ord. Våra
arkivskatter är en del av vårt kulturarv och såklart något som alla i Sverige borde kunna ta
större del av, oavsett plånbokens storlek!
___________________________________________________________________________

Hänt sedan sist
Släktforskningens dag inträffade som sagt den 18 mars i år och förutom Stadsarkivets program var
nästan hela styrelsen från SSGF på plats och sålde böcker och skrifter, hjälpte forskare och
medlemmar på plats och minglade runt. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen och mer kring
fördelningen av ansvarsområden inom gruppen kommer bestämmas under våren.
Vi har i dagarna startat upp en kurs i handskriftsläsning som hålls av Ulf Berggren, samt startat upp
ett registreringsprojekt där medlemmar är med och registrerar.

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
Temakväll om bouppteckningar
Torsdagen den 6 april kl. 18:00, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan
Chris Henning och Ulf Berggren ger en utförlig information om bouppteckningar. Vilka register och
avskrifter finns, hur kommer man åt bouppteckningarna från olika tider, och vad innehåller de?
Ingen föranmälan krävs.

Temadag om annorlunda källor
Lördagen den 8 april kl 11:00 – 15:00, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Solna
Vi bjuder in till en heldag om andra källor än de sedvanliga för släktforskare. Två föredrag hålls under
dagen. Det finns möjlighet att fika på plats. Ingen föranmälan krävs.
Föredragen:
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Kl. 11:00 "Källor för glimtar ur två systrars liv"
Anette Spångberg berättar om olika källor som visar hur livet kunde gestalta sig.
Det blir en berättelse om Johanna och hennes syster Sara och nedslag från gårdsoch hembygdsarkiv till konsulat- och polisarkiv.
12:15 ”Udda källor"
Ulf Berggren gör en genomgång av diverse annorlunda källor, bland annat sådana man kan använda
när de vanliga kyrkböckerna saknas till exempel på grund av brand.

Forskarkväll
Måndagen den 10 april 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 7 april 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.

Förortsgrupperna
Studiebesök på Spårvägsmuseet
Tisdagen den 25 april kl. 17:45
Museets basutställning berättar om lokaltrafikens och Stockholms utveckling från 1800-talet och
framåt. Historien börjar dock tidigare än så, med 1600-talets rodderskor. Det förmodligen äldsta
fordonet för lokaltrafik, som finns bevarat i Sverige, är "wursten", en hästbuss från 1840-talet. Den
finns här på museet tillsammans med ca 50 andra fordon på 5000 m2 yta. Föranmälan till Eva Löfman
senast den 18 april. Alla som anmält sig får bekräftelse med vägbeskrivning senast 22 april. Avgift 20
kr. Visningen varar ca 60 min. Anmäl dig till 0704-153609 eller eva.lofman@outlook.com
Olika yrken – fortsättning
Måndagen den 10 april kl. 19:00 till ca 21:30, Akvarievägen 65 i Tyresö
Vi träffas och fortsätter våra berättelser om yrken. Håller på till ca 21.30 och fikar någon gång under
tiden till en kostnad av 20:-. Kontakperson: Marianne Ström marianne.stromberg@ownit.nu
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter
information om nytillkomna eller ändrade programpunkter.

Månadens tips!
Maria Christina Röhl föddes 1801 och dog 1875 i Stockholm. Hon var en svensk porträttmålare som
avbildade ett flertal samtida kända och okända personer. Medlem i Konstakademien och
hovleverantör. Hennes tavlor hänger bland annat på Nationalmuseum i Stockholm. En mycket stor
samling av tusentals porträtt gjorda av henne finns på Kungliga Biblioteket. Där har de digitaliserats
och finns sökbara i deras sökmotor Libris, se http://libris.kb.se/ . Hon avbildade främst folk ur sin
egen klass, borgarklassen och hennes porträtt är mycket vackra och realistiska. Även om man själv
inte har anor att finna i denna samling är de väl värda en titt.
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