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Hej alla läsare, här kommer årets sjätte nyhetsbrev! 
Den långa, kalla och blöta vintern och utdragna våren har växlat i rekordfart till varm 
sommar.   
När vi besökte Sjöhistoriska museet den 8 maj var omgivningen inbjudande med all grönska 
vid vattnet. De som kom före visningen av Sjöhistoriskas arkiv och bibliotek kunde vandra 
runt en stund och njuta av naturen, eller titta på museets utställning.  
Nere i arkivet fick vi sedan se några av de unika loggböcker, dagböcker och fina teckningar 
som finns bevarade efter sjömän. Efter det slog vi oss ner i biblioteket som har en 
imponerande samling av böcker och tidskrifter med maritimt innehåll. Ställ lite frågor sa 
bibliotekarien när han presenterat utbudet och visat oss exempel.  
Frågor kom och många tips fick vi. Den naturliga frågan för släktforskare är ju var man kan 
hitta olika individer och det bästa rådet, som också sakkunniga medlemmar bland oss talade 
om är att alltid börja söka efter sjömän i Riksarkivet och Sjömanshusen. Sjöhistoriska har 
mycket men är främst inriktat på fartyg och berättelser runt dem. Sök efter Sjöhistoriskas 
samlingar på www.sjohistoriska.se 
 
I mitten av maj hade vi en liten gruppvandring i sommargrönskan på Adolf Fredriks 
kyrkogård under ledning av Chris Henning. Det är många kända och intressanta personer 
som ligger begravda där och det blev en trevlig pratstund om dessa. 
 
Det var roligt att sista forskarkvällen i Huvudsta var så välbesökt. Gruppen som under Ulf 
Berggrens ledning registrerar uppgifter ur Katarina församlings vigselbok arbetade flitigt 
tillsammans med oss andra. De här tillfällena återkommer i höst. 
 
 

Kommande 

 
Torsdagar på Stadsarkivet 
Stadsarkivet har ändrade öppettider under sommaren.  (18 juni – 17 augusti.)  
Torsdag från kl. 10 – 18, måndag– onsdag kl. 10 - 16 och fredag kl. 10 –15. 
SSGF kommer i den mån det är möjligt att vara på plats som vanligt på torsdagar från kl. 15, 
men kan inte garantera att någon är där varje torsdag. 
 

http://www.sjohistoriska.se/


 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 6 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

 
 
Anropet 
Vi ser fram mot nästa nummer av Anropet som kommer i juni. Det kommer bland annat att 
innehålla ett detaljerat program för Släktforskardagarna i Växjö, se nedan. 
 
Riksarkivet 400 år 
Detta har firats med stor fest den 19 april med kunglig medverkan. Man fortsätter att fira 
med många arrangemang under hela året och på olika ställen i landet.  
Förutom det så har man gett ut en jubileumsbok med enbart bilder som representerar 
årtalen mellan 1618 - 2018. Det ges också ut jubileumsfrimärken. Allt står på Riksarkivets 
hemsida. 
 

SSGF 35 år 
Ett mindre jubileum som firas i höst. Mer om det i kommande Nyhetsbrev 

 
Bokbordet Stockholm den 19 aug kl.11-18 
Världens längsta bokbord har blivit en tradition och dukas upp söndagen den 19 augusti i 
direkt anslutning till Stockholms Kulturfestival. Platsen i år blir gatorna runt Norra Bantorget.  
SSGF kommer att vara där och tipsa om bra släktforskningslitteratur.  
Besök oss gärna! 
 
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.  
SSGF kommer att medverka på plats. 

 
Kalendariet och Nyhetsbrevet 
Ett program med höstens aktiviteter för SSGF och dess förortsgrupper planeras att komma i 

augusti så håll utkik i kalendariet på webben och nästa Nyhetsbrev. 

 

Sommartips 
Släktforskardagarna i Växjö förstås! 

Andra intressanta utflyktsmål är att besöka några av de gods och gårdar som det finns berättelser om 

i Anropet nr 2. Eller leta upp några som passar din färdväg i sommar på databasen Sveriges 

Herrgårdar eller www.svenskaherrgardar.se 

 

http://www.sfd2018.se/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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            SSGF önskar alla en härlig sommar med mycket släktforskartid! 

 
 
 
 
Erbjudande från Sveriges Släktforskarförbund 
 

 
 
 

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 

Just nu erbjuds medlemsföreningarnas 

medlemmar en helårsprenumeration på 

tidningen Släkthistoriskt Forum för endast  

149 kr! (ord. pris 250 kr). 

 

Erbjudandet gäller 25/5-8/6.  

 

Ta del av erbjudandet 

här: www.genealogi.se/shf-erbj-medlem 

(gäller inom Sverige. OBS! endast vid 

nyteckning av prenumeration). 

http://gantrack3.com/t/l/3000780/0_MTc1NjM2NzEwMDQ3Mg==/
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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 

mailto:info@ssgf.org

