
 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 7 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

Nyhetsbrev nr 7 2018  

 
 
Hej alla läsare, här kommer årets sjunde nyhetsbrev! 
Stockholm och hela Sverige har haft den hetaste sommaren i mannaminne, men nu börjar 
hösten obevekligt sitt intåg med åska och svalare luft. 
Stadsarkivet har återgått till sina vanliga öppettider och börjat med sina intressanta 
onsdagsföreläsningar. SSGF finns där som forskarhjälp på torsdagar och även denna termin 
erbjuder vi tre kurstillfällen på Stadsarkivet som handlar om stockholmsforskning. 
Vi fortsätter med forskarkvällarna i Huvudsta och även här finns erfarna forskare till hands 
om du kör fast.  
Arkiv Digital utvecklas ständigt och vi kommer också att få tillfälle att höra om deras nyheter. 
Glöm inte heller att kolla vad våra förortsgrupper har på programmet. 
Släktforskardagarna i Växjö hålls nu i början på september och SSGF finns på plats med 
monter och information om föreningen.  
Den 19 augusti deltog SSGF med ett bord i det som tidigare kallades Världens längsta 
bokbord. Många av er medlemmar kom fram och pratade med oss som stod där, vilket 
uppskattades och vi hoppas att andra som kom förbi och visade sitt intresse för 
släktforskning också får kicken att sätta igång att leta efter sina anfäder och se hur roligt det 
är och hur fast man blir. 
 
Varmt välkomna till höstens aktiviteter! 
 

Kalendariet  

Forskarkvällar i Huvudsta varannan vecka 
Måndagarna den 3 och den 17 september i 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 och du behöver inte anmäla dig, MEN: om 
du vill ha smörgås, skriv då en rad till info@ssgf.org. Det finns datorer till låns för den som inte har 
egen dator med sig. Träffarna äger rum varannan vecka och fortsätter den 2, 15 och 30 oktober. 

Höststart med Arkiv Digital 
Tisdag den 11 september kl. 18:30, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Arkiv Digital visar sitt program med digitaliserade kyrkböcker och databaser. Niklas Hertzman 
berättar också om nyheter och framtidsplaner. Ingen anmälan. 
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Västerortsgruppens program  
 Kontaktpersoner Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com och Ulla 

 Björklund, 0705-103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com  

Det ringde en okänd släkting …. 
Tisdag den 25 september kl. 19.00 – 21.00.  Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, 
Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum 
Okända föräldrar i Stockholm, en okänd släkting i Enköping och en herrgårdsflicka i Boxholm. Med 
lite tur och oväntade källor kan man komma längre än man anar. Kerstin Trybom berättar om hur 
långt ett oväntat telefonsamtal ledde i hennes forskning.  
Ingen föranmälan behövs.  
 

 

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 klockan 18 och oftast 
till 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! 

Kurs        

Stockholmsforskning  
Du som vill fördjupa dig i hur man forskar i det stundtals rätt svårforcerade Stockholm får nu chans 
att vid tre tillfällen göra det. Gå en eller två av gångerna för 100 kronor per gång eller hela kursen för 
300 kronor och få skriften Min ana kommer från Stockholm. 

 Plats: Stockholms stadsarkiv Tid: kl. 18:00 

 20 september – Rotemansarkivet 

 27 september – 1800-talet före Rotemannen 

  4/10 eller 6/10 (datum fastställes senare, se kalendarium) – 1700-talet  

Anmälan till hela kursen eller enstaka tillfällen ska ske senast tisdagen samma vecka kurstillfället äger 
rum till info@ssgf.org med samtidig inbetalning av avgiften till SSGFs pg 35 82 69-9. 
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Övrigt 

Stadsmuseet/Medeltidsmuseet haft program hela sommaren och de fortsätter under hösten och 
uppmärksammar jubileer som att allmän rösträtt infördes för 100 år sedan och att världens äldsta 
centralbank, Sveriges Riksbank, fyller 350 år. Se deras respektive hemsida eller hämta program som 
finns på bibliotek och på Stadsarkivet. 

Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium på Rötter www.genealogi.se och i Anropet och 
föreningens hemsida www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade programpunkter. 

 

 

 

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. 
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