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Hej alla läsare, här kommer årets fjärde nyhetsbrev! 
SSGF:s årsmöte hölls den 17 mars i det anrika Hartwickska huset. Den nya styrelsen som 
valdes kan du se på vår hemsida, Stockholmsrötter, www.ssgf.org. Protokollet från årsmötet 
kommer att finnas i AnRopet. 
Efter årsmötet bjöds vi på ett intressant föredrag om Stockholmsfotografer och visitkort.  
Ett annat föredrag i mars som många kom för att lyssna på handlade om Kampen om 
själarna och anordnades av västerortsgruppen.  
I början av april hade vi en temadag om sjukdomar, från spetälska till spanska sjukan. 
Många kom till Solna för att få höra om det. 
Vi har också haft en välbesökt visning av Armémuseets arkiv och bibliotek. 
Handskriftskurs (fortsättning) har kommit igång. Kursen går på Stadsarkivet. 
 
Det återstår många av våra egna aktiviteter i april och även i maj, förutom de ordinarie 
forskarkvällarna i Solna och torsdagarna på Stadsarkivet. 
 
SSGF kommer att vara representerade på Stadsarkivets Kulturnatt och på 
släktforskarkryssningen som arrangeras av tidningen Släkthistoria. 
 
Hoppas att vårt utbud kan inspirera er i era forskningar. 
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  

Släktforskningshjälp i Järfälla 
Onsdagen den 18 april kl. 17.00-19.00, Kallhälls bibliotek 
Denna onsdagskväll kl.17-19 finns vi 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. 

 

http://www.ssgf.org/
mailto:info@ssgf.org
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Kulturnatt 
Lördagen den 21 april kl. 18 – 24, Stadsarkivet 
Kom till Stadsarkivet och upplev det förflutna Stockholm! Den uppmaningen kommer från 
stadsarkivet som har ett spännande program den kvällen med visning av arkiven, mm.                       
SSGF finns där för att hjälpa besökare att hitta sina rötter. Se hela programmet på 
www.stadsarkivet.stockholm.se       

Kulturnatt Stockholm är ett samarbete med Stockholms stad och Stockholms kulturliv. 
Kulturinstitutioner, gallerier, teatrar, museer, m.fl. har öppet mellan 18 och 24. Allt med fri entré. 
Hela programmet kan läsas här www.kulturnattstockholm.se 

DNA i släktforskning 
Söndagen den 22 april kl. 14:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta  
Kl. 14 berättar Peter Sjölund, författare till handboken ”Släktforska med DNA”, hur DNA kan 
användas i släktforskningen. Efter en kort paus svarar han sedan på frågor om hur man ska tolka 
resultatet.  Ingen anmälan 

Släktforskarkryssning 
22 - 23 april  
SSGF kommer att vara representerade på den kryssning som ordnas av tidningen Släkthistoria. Flera 
kända föredragshållare berättar och ger tips, kombinerat med en härlig resa i skärgården. 

Forskarkvällar 
Måndagen den 23 april, 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 7 och 22 maj.  

 
Landstingsarkivet 
Tisdagen den 24 april kl. 17 – 19. 
Landstingsarkivet förvarar information som upprättats hos eller inkommit till verksamheter inom 
Stockholms läns landsting, omkring 300 olika verksamheter från 1863 till idag. Det finns också lite 
info från 1700-talet. Här förvaras handlingar från exempelvis vårdinrättningar, vårdskolor, skolhem, 
landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens arkiv, landstingsråds arkiv, handlingar från 
landstingets andra förvaltningar och kommittéer samt handlingar rörande tjänstgöring inom 
landstinget. Det finns även fotografier från tidigt 1900-tal till i huvudsak slutet på 1900-talet.  

Anmälan till Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com  senast den 18 april.                           
Avgift 20 kronor. 

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/
http://www.kulturnattstockholm.se/
mailto:info@ssgf.org
mailto:Eva%20Löfman,%200704-153609,%20eva.lofman@outlook.com
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Adolf Fredriks kyrkogård 
Onsdag den 16 maj kl. 18.00 – 19.00.  Samling vid ingången från Holländargatan 
Stefan Gottfridsson från SSGF:s styrelse leder en vandring på Adolf Fredriks kyrkogård och berättar 
om de kända personer som ligger begravda där.  Arrangemanget är kostnadsfritt men vi behöver din 
anmälan senast 13 maj 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! 

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! 

Övrigt 

Årets släktforskardagar i Växjö 1 – 2 september har temat ”Migration”. Det är Kronobergs 
Genealogiska förening som står som värd för dagarna. Läs mer på deras  hemsida om hela  
programmet   www.sfd2018.se.  
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