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Hej alla läsare, här kommer årets sista nyhetsbrev!  

 

Hoppet om en vit jul lever kanske hos många, medan andra är glada av att slippa halkan 

och slasket. Året lider mot sitt slut och vi summerar året som gått och konstaterar att vi fått 

nya medlemmar, att föreningen kunnat bjuda på en hel del intressanta temadagar och att 

forskarkvällar och träffar på Stockholms stadsarkiv varit uppskattade och välbesökta. 

Vi vill uppmärksamma er på att nästa års medlemsavgift aviseras via e-post till de 

medlemmar som har angivit en sådan. Detta för att spara portokostnader som vi gärna 

lägger på kärnverksamhet i stället. Mer info om detta nedan. Planering för 2018 är i full 

gång och vi hoppas kunna presentera vårens programpunkter mer utförligt i början av 

nästa år. Till dess vill vi på SSGF önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Må 

nästa år skänka oss lycka och spänning i vår jakt på förfäder och anmödrar.  

___________________________________________________________________________ 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Varje torsdagseftermiddag och kväll är SSGF på Stockholms stadsarkiv och hjälper er med frågor och 

funderingar kring släktforskning. Vi är på plats senast klockan 15 och fram till mellan klockan 18 och 

20 då arkivet stänger.  På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 

diverse problemlösning. Sista dagen för terminen som arkivet håller öppet fram till 20 är 14 

december. Torsdagarna 21 och 28 december samt 4 januari håller arkivet öppet till kl. 18. Från och 

11 januari börjar de åter igen ha öppet fram till kl. 20 på torsdagar.  

Släktforskarsnack 
Första torsdagen i varje månad har SSGF en programpunkt där vi i grupp kan berätta om vår 

släktforskning. Genom att vi frågar och diskuterar tillsammans, hjälper vi varandra med hur vi kan 

hitta lösningar på det vi undrar över. Vi ger hjälp i att tyda gammal text med mera. Vi samlas i 

kafeterian på Stockholms stadsarkiv kl.14. Chris Henning och de församlade hjälper till att lösa 

knutarna. Nästa års första träff är den 11 januari, varmt välkomna då. 

 

Hänt sedan sist 
Söndagen den 12 november hade vi filmvisning av revyn Gula Hund, som hyllning till i år bortgångna 

Hans Alfredson och Gösta Ekman. Det blev ett av höstens populäraste evenemang. 

Torsdagen den 16 november anordnades en träff på Stockholms stadsarkiv då Ulf Berggren berättade 

om anorna för några kändisar med sörmländsk härstamning. Därefter blev det anbytarkväll på 

Sörmlandstemat. 

Lördagen den 25 november hade SSGF en temadag om forskning på särskilda grupper, dagen erbjöd 

föreläsningar om valloner och samer. 
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En uppskattad välkomstträff för nya medlemmar har hållits. Dessa träffar försöker 

vi anordna regelbundet för att berätta och visa vad SSGF erbjuder och vilken 

verksamhet vi har. 

Kalendariet  

Forskarkväll 
Vårens träffar kommer annonseras i början av januari.  

Nytt och gammalt hos SVAR 
Måndagen den 18 december kl.18:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta. 
Mariia Mähler visar vad som finns på SVAR, och vad som är på gång. Ingen föranmälan krävs. 

Övrigt 

Riksdagen klubbade beslutet om kulturbudgeten för 2018 den 6 december. Därmed har regeringens 
förslag att Riksarkivet ska få finansiering för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig 
godtagits. Det innebär att abonnemangsavgiften till SVARs digitala forskarsal kommer att tas bort och 
Riksarkivet har gått ut med att de kommer att släppa den digitala informationen fri den 1 februari 
2018. 

Årsavgift 2018 

För att hålla nere våra kostnader kommer vi från och med nu att skicka ut e-post med avisering av 
medlemsavgifterna till de medlemmar som har meddelat oss sin e-postadress. 

Avgiften är oförändrad 140 kr per person och 210 kr för familjemedlemskap. 

Vårt plusgirokonto är 35 82 69-9. 

Ange ditt medlemsnummer i betalningens meddelandefält. Medlemsnumret stod i e-brevet som gick 
ut. Vet du med dig att du lämnat en e-postadress men inte fått något meddelande, hör av dig till 
info@ssgf.se  

Månadens tips! 
De flesta släktforskare stöter förr eller senare på en släkting som emigrerat till USA. Från 1800-talets 

mitt fram till 1920-talet lämnade ca 1,5 miljon personer Sverige för det förlovade landet i väst. 

Många lyckades bra medan andra gick tragiska öden till mötes. Om detta har Karin af Klintberg gjort 

en serie i tre delar där vi får följa radarparet Erik Haag och Lotta Lundgren (Historieätarna) i deras 

resa mot ett nytt liv. Serien går på SVT och SVT Play. 
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