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Hej alla läsare, här kommer årets femte nyhetsbrev!  

Äntligen kom värmen. Efter veckor av rejält aprilväder ser det nu ut att bli lite stabilare och 

kvällarna blir ljusare och ljusare vartefter.  

       Innan sommaren tar vid och det kanske för vissa av oss lockar mer med påtning i 

trädgård, avkoppling, grillning och annat skoj än att sitta vid datorn så har vi några 

programpunkter kvar och vi planerar för fullt för det som ska komma efter sommaren.  

Mer om höstens planering kommer i nästa nyhetsbrev. 

___________________________________________________________________________ 

Hänt sedan sist 
En temadag om annorlunda källor genomfördes den 8 april i föreningens lokaler och en forskarkväll 

genomfördes den 10 april. Förortsgrupperna har också haft aktiviteter med bland annat ett 

studiebesök på Spårvägsmuseet. 

Den 29 april var det Kulturnatt i Stockholm med kvällsöppet på många av stadens kulturinstitutioner. 

Stockholms stadsarkiv noterade besöksrekord och kön ringlade lång för att gå på magasinvisning och 

ta del av arkivets rika utbud. 

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  

Forskarkväll 
Måndagen den 15 maj 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 
anmälan krävs senast 12 maj 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. 

Dagträff 
Torsdagen den 1 juni kl. 15:00, Stadsarkivet, Kungsklippan 
Framåt kl.15 samlas vi i kafédelen och frågar om, pratar och diskuterar svårigheter och kommer på 
lösningar i din släktforskning. I vanlig ordning även hjälp vid datorerna så länge vi orkar - dock till 
senast strax före kl. 20, då vi ska vara ute ur lokalerna. 
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Förortsgrupperna 
 

Litografiska museet vid Sundby Gård  
Måndagen den 22 maj kl. 18:00 

Välkomna på en guidad visning av museet till en kostnad av 50:-/person. Vid fint 

väder sitter vi ute och fikar innan vi skiljs och är det dåligt väder har Litografiska museet sagt att man 

försöker ordna plats inne. Det går att ta sig till Sundby Gård med buss 709 från Huddinge station. För 

bil finns parkering. Samåkning kan ordnas från Tyresö-Haninge men då får ni maila mig, 

marianne.stromberg@ownit.com  (svarar efter den 13 maj) 

 

Övrigt 
Stadsarkivet har många spännande aktiviteter kvar före sommaren. Bland annat en föreläsning den 

31 maj 13:00 om Kvinnorna i 1600-talsflottan - När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två 

kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga örlogsfartygsresenärer fram. Möt några av de kvinnor som 

seglade ut med kronoskeppen. Låter både spännande och intressant. Se vidare Stadsarkivets 

kalendarium. 

 
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter 
information om nytillkomna eller ändrade programpunkter. 
 

 

Månadens tips! 

Demografisk Databas Södra Sverige är en databas med målet att alla kyrkböcker över födda, vigda 

och döda i Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara 

på Internet. Det är en mycket ambitiös och användarvänlig sida som alla som har anor i dessa trakter 

säkerligen har nytta av. Som vanligt bör man kontrollera alla uppgifter mot originalkällan men den 

kan vara en ovärderlig hjälp på traven då det finns en gedigen möjlighet till olika sökfunktioner. 
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