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Hej alla läsare, här kommer årets femte nyhetsbrev! 
Släktforskning är populärt, det kan vi konstatera.  Vem kunde ana att det skulle komma 51 
personer till Huvudsta för att lyssna till vårt arrangemang med Peter Sjölund om DNA-
forskning och erbjudande om att topsa sig. Fantastiskt roligt!  
Välbesökt var det också på Stadsarkivet på Kulturnatten, där ett gäng från SSGF stod redo vid 
datorerna för att hjälpa till. Det blev mycket att göra, arkiven i källarvåningarna lockade och 
många passade på att fråga hur man forskar. Det var roligt att se deras spontana aha-
upplevelse när de blivit lotsade i Rotemannen och kyrkböckerna etc. och hittat uppgifter om 
sina släktingar långt tillbaka.  
Lika roligt var det att få rapport från kryssningen där Helena från styrelsen representerade 
SSGF och gjorde bra reklam för oss. Ulf hjälpte också till vid vårt bord och både han och 
Helena träffade likasinnade släktforskare och skapade nya kontakter. 
 

Landstingsarkivet i Flemingsberg har ett omfattande arkiv med bl.a. sjukhusjournaler som 
sträcker sig från dagens sjukhus till gamla som inte längre finns, eller t.o.m. bytt namn. 
Västerortsgruppen hade ordnat med en visning och rundvandring i källaren där det visades 
exempel på olika handlingar. Besöket var uppskattat, både av besökarna och personalen på 
arkivet som hoppas få in många förfrågningar från oss. Läs mer på deras hemsida 
www.landstingsarkivet.sll.se.  
 
Vi har även hunnit med en informationsträff i Kallhälls bibliotek, en liten men intresserad 
skara hade samlats. 
 

Ännu återstår några Forskningskvällar i Huvudsta. Det finns plats för fler att forska i en lugn 
miljö.  
Torsdagarnas forskning på Stadsarkivet fortsätter. 
 

Vi har också andra intressanta arrangemang framför oss: Besök på Sjöhistoriska och 
vandring på Adolf Fredriks kyrkogård. 
 
Varmt välkomna till alla våra aktiviteter och trevlig valborg! 
 
 

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. 

http://www.landstingsarkivet.sll.se/
mailto:info@ssgf.org
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Kalendariet  

Forskarkvällar i Huvudsta varannan vecka 
Måndagen den 7 maj, 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 bland annat den nya fullständiga Rotemannen-databasen och färska 
Sveriges dödbok 1860-2016. Vi håller på så länge vi orkar, men minst till kl. 20. Vi bjuder på kaffe. 
Smörgåsar finns att köpa. 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 22 maj.  

 

Sjöhistoriska Museet för släktforskare 
Tisdagen den 8 maj kl. 18, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsvägen 24 
Vi får information om Sjöhistoriskas uppgifter om fartyg och sjöfolk, speciellt inriktat på släktforskare. 
Kostnadsfritt. Anmälan senast den 5 maj till info@ssgf.org. 

 

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 

 

Forskarkvällar i Huvudsta  
Måndagen den 22 maj, 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 bland annat den nya fullständiga Rotemannen-databasen och färska 
Sveriges dödbok 1860-2016. Vi håller på så länge vi orkar, men minst till kl. 20. Vi bjuder på kaffe. 
Smörgåsar finns att köpa. 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. Sista träffen för 
säsongen.  
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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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