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Nyhetsbrev nr 3 2018  
 
Hej alla läsare, här kommer årets tredje nyhetsbrev! Ännu håller vintern sitt stadiga grepp 
om Stockholm och våren känns i nuläget långt borta. SSGF håller på med förberedelser inför 
årsmötet som hålls den 17 mars, kallelsen gick i dagarna ut till alla medlemmar, mer om det 
längre ned. Många fler aktiviteter under terminen är också på gång. I föreningens regi har 
det bland annat varit tre mycket uppskattade aktiviteter sen sist. Den 28 januari visades 
filmer på Stockholmstema, den 11 februari hölls ett intressant föredrag om sårade soldater 
och den 21 februari fick ett stort gäng tillfälle att gå den guidade visningen ”Massakern vid 
muren” på Historiska museet. En kurs i Stockholmsforskning har också hållits under februari 
med tre tillfällen. Vi har förutom stundande årsmöte och träffar en fortsättning i 
handskriftskurs på gång. Varmt välkomna till alla våra aktiviteter! 
 

AnRopet elektroniskt!  
SSGF vill verka för att kunna erbjuda våra medlemmar en bra, digital och modern 
distribution, därför erbjuder vi från och med nu att du som medlem kan välja om du vill ha 
vår medlemstidning elektroniskt istället för på papper. Anmälan om det görs till 
info@ssgf.org. Anropet kommer då som en pdf-fil till din e-postadress i fortsättningen. 

Kalendariet  

Polisunderrättelser, straffångar och fångrullor 
Måndagen den 12 mars kl. 19.00, Akvarievägen 65, Tyresö 
Tyresögruppen bjuder in till en kväll om fångrullor och fångregister, alltså lite om de som hamnat 
utanför lagens riktlinjer. Marianne Strömberg och Mats Johansson kommer prata om ämnena och 
har du frågor och undringar är du välkommen med dessa. Personer finns på plats som kan hjälpa till 
med sökningar. Särskilt i Polisunderrättelserna som bara finns på CD-skivor. De andra punkterna finns 
sökbara för alla.  
Kontaktperson: Marianne Strömberg, marianne.stromberg@akzonobel.com  

Forskarkvällar 
Tisdagen den 13 mars samt tisdagen den 27 mars kl.17.00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 
16, Huvudsta 
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 och viss litteratur. Vi håller på så länge vi orkar, men minst 
till kl. 20. Vi bjuder på fika, och det finns smörgåsar att köpa samt möjlighet att botanisera vid vårt 
bokbord. Arrangemanget är kostnadsfritt men anmäl dig helst innan till info@ssgf.org. Det finns 
datorer till låns för den som inte har egen dator med sig. Träffarna äger rum varannan vecka och 
kommande datum är 9 och 23 april.  
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Årsmöte SSGF 
Lördagen den 17 mars kl.11.00, Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39 C 
SSGF bjuder in till årsmöte – se kallelse och dagordning längst ned i nyhetsbrevet. 

Stockholmsfotografer och visitkort, 1800-talets Facebook 
Lördagen den 17 mars kl. 13.00, Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39 C  
I direkt I direkt anslutning till årsmötet berättar Ann-Sofi Forsmark från Stadsarkivet om 
Stockholmsfotografer och Cartomani 1800-talets Facebook (om visitkortsfenomenet). Hon har skrivit 
boken "Stockholmsfotografer: En fotografihistoria", och är medförfattare till häftet "Cartomani - 
1800-talets Facebook".  

Släktforskningshjälp i Järfälla 
Onsdagen den 14 mars kl.17.00-19.00, Kallhälls bibliotek 
Denna onsdagskväll finns vi under ett par timmar på Kallhälls bibliotek och ger släktforskningshjälp 
för våra medlemmar i området och andra intresserade. Passa på att få läshjälp och svar på dina andra 
frågor. 

 
Den stora kampen om själarna i Sverige –när frikyrkan blev ett hot för den svenska statskyrkan  
Tisdagen den 20 mars kl.  19-21, Ångermannagatan 180, Vällingby 
Västerortsgruppen bjuder in till en kväll med föredrag av Berndt Sehlstedt, kyrkohistoriker, journalist 
och författare, berättar om den tidiga väckelserörelsens inflytande på svenskt kyrkoliv och gör några 
nedslag i den kyrkliga- och frikyrkliga historien i Hässelby och Västerort. Vidare så kommer det under 
kvällen att handla om yrken och titlar som inte längre finns, t.ex. tobaksspinnare, vindragare, 
gratialist. Vi diskuterar tillsammans och försöker sätta os in i våra anfäders verklighet i jobbet. Ta 
med dig egna exempel. Kontaktpersoner 
Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com 
Ulla Björklund, 0705-103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com 

Armémuseums arkiv och bibliotek 
Tisdagen den 10 april kl. 18.00, Armémuseum, Riddargatan 13 
Vi får en visning av vad arkivet och biblioteket på Armémuseum har att erbjuda, speciellt inriktad på 
släktforskare. Arrangemanget är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan senast 7april till 
info@ssgf.org 
 

Stående arrangemang 

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. Varmt välkomna! 
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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. Varmt välkomna! 

Handskriftskurs fortsättning 
För dig som har gått grundkursen i läsning av gammal handstil finns nu möjlighet att gå en 
fortsättningskurs. Ledare: Ulf Berggren. Pris 400:-. 
To 22/3 kl. 18.00 
To 19/4 kl. 18.00 
To 26/4 kl. 18.00 
To 17/5 kl. 18.00 
Lö 26/5 kl. 10.00 
För mer information och anmälan, se nästa AnRopet som landar i brevlådorna inom kort, eller 
kontakta SSGF. 
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Årsmöte 2018 

Kallelse till SSGF:s årsmöte lördag den 17 mars kl. 11.00 

Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39 C 

  
Dagordning. 

1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar. 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 
protokoll. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
8. Föredragning av revisorernas berättelse. 
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår. 
11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet. 
12. Val av ordförande för föreningen. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter. 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande 
verksamhetsperiod. 
15. Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av valberedning 
och 

sammankallande ledamot i denna. 
16. Övriga ärenden. 
17. Mötets avslutande. 
  
Fråga som inte förekommer på föredragningslistan kan efter årsmötets beslut 
upptas till behandling men inte till beslut. 
  
Cirka kl. 13 håller Ann-Sofie Forsmark från Stadsarkivet ett föredrag om 

Stockholmsfotografer och visitkort – 1800-talets ”Facebook” 

  
Hitta hit: 
Tunnelbanans röda linje till Mariatorget, eller pendeltåg till Stockholm södra, 
uppgång Swedenborgsgatan 

Varmt välkomna! 


