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Hej alla läsare, här kommer årets tredje nyhetsbrev! 

Våren är här med växlande väder och pollenprognoser. 

Den internationella kvinnodagen firades den 8 mars och under den veckan uppmärksammades 
många kända och mindre kända kvinnliga föregångare som kämpade för ett mer jämlikt samhälle. 
Ulf Berggren inledde forskarkvällen den 4 mars med ”Källor för kvinnor”, en kort historisk inblick i 
kvinnors annorlunda villkor i en tid för inte alltför länge sen. Allt var inte bättre förr. 
Till de okända kämparna hör definitivt gruvpigorna som arbetade under hårda förhållanden i 
Bergslagens gruvor under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet. Det var ont om arbetskraft 
och kvinnorna behövdes i gruvorna. De arbetade jämsides med sina män, gruvdrängarna, och här 
gällde lika lön för lika arbete oavsett kön.  Arkivarien och historikern Håkan Henriksson berättade en 
inlevelserik historia för oss om dessa kvinnors farliga liv. 

Temadagen om databaser tillsammans med Sällskapet för Vallonättlingar och Föreningen för 
smedsläktsforskning var ett uppskattat inslag helgen efter. 

Vi har haft de sista arrangemangen och forskarkvällarna i Huvudsta och snart packar vi ihop. Vart 
flyttlasset går vet vi inte än men vår förhoppning är att så småningom hitta en lämplig lokal. Vi tar 
gärna emot tips! Tills vidare fortsätter vi med våra aktiviteter på Stadsarkivet, kurser, studiebesök och 
program i förorterna. 
Följ med på visning i Riksarkivet (2april) och Krigsarkivet (8 maj) och missa inte årets Kulturnatt!  
Sist men inte minst en påminnelse om Årsmötet den 30 mars. 
 
Varmt välkomna till alla våra aktiviteter!   
 

 Så önskar vi alla läsare en Glad Påsk! 
 

Kalendariet april 
Studiebesök Riksarkivet Marieberg 
Tisdag den 2 april kl. 17:30, Fyrverkarbacken 13 
Vi får en orientering om Riksarkivets omfattande material av domböcker, skattelängder mm., samt 
info om hur man där kommer åt Arninges material medan denna filial är stängd för ombyggnad. 
Pris 50 kr som betalas på plats. 
Anmälan till info@ssgf.org senast den 30/3. 

 
Släktforskarkryssning 
Sö 6 – må 7 april  
Släktforskarkryssning anordnad av tidningen Släkthistoria tillsammans med Viking Line. 
SSGF är ombord med bokbord och forskningshjälp under ett dygn i skärgården där det 
utlovas härlig historia och många forskartips.  
Medverkande är bl.a. andra Peter Sjölund, DNA-släktforskarexpert samt Knut Knutsson,  
känd från SVT:s ”Antikrundan”. www.vikingline.se/slaktforskning 

mailto:info@ssgf.org
http://www.vikingline.se/slaktforskning
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Släktforskningshjälp i Täby, Gribbylunds bibliotek, Linbastuvägen 1, Täby 

OBS! Preliminärt datum: tisdag den 16 april kl. 17  
           Håll koll på vår hemsida för definitivt datum och tid! 
Vi kommer att finnas på Gribbylunds bibliotek under ett par timmar och ge släktforskningshjälp för 
våra medlemmar i området och andra intresserade. Passa på att få läshjälp och svar på dina andra 
frågor. 

Kulturnatt Stockholm 
Lördagen den 27 april kl. 18 – 24, Stadsarkivet 

Stadsarkivet välkomnar ”till en av de finaste kvällarna på året”. På programmet:  

*vandring i magasinen 

*upplev ett världsminne 

*tipspromenad 

*fångad på bild 

Vi kommer att finnas på plats vid datorerna hela kvällen och hjälper er att komma igång 

eller fortsätta er släktforskning. 

Kulturnatten firas i på många ställen i Stockholm, se hela utbudet på www.kulturnattstockholm.se  

 

Studiebesök Krigsarkivet 
Onsdag den 8 maj kl. 18 – 19, Banérgatan 64 
Släktforskning i militära källor är temat för studiebesöket på Krigsarkivet, som ordnas av SSGF:s 
västerortsgrupp. Pris 40 kr som betalas på plats till SSGF.  
Bindande anmälan senast den 26 april till Eva Löfman eva.lofman@outlook.com eller per telefon 
0704-153609. Efter anmälningstidens slut får du bekräftelse på din anmälan inkl. mötesplats.  
Det är förstås möjligt att sitta och forska på arkivet innan visningens början. 

Återkommande arrangemang 

Torsdagseftermiddagar och -kvällar 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 
19 då arkivet stänger. På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 
diverse problemlösning. OBS! stadsarkivets nya öppettider från 1 april. Torsdagar stänger de 19.00. 

Släktforskarsnack på Stadsarkivet 
Första torsdagen i varje månad (4 april) 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! 

 

http://www.kulturnattstockholm.se/
mailto:eva.lofman@outlook.com
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Övrigt 
*Nu finns en färdig version av Sveriges Dödbok 1860–2017 på DVD och USB. Du kan köpa den vid 
våra arrangemang.   
 
*Stadsarkivet har från och med den 2 april två platser för arkivforskning:  

 Stadsarkivet Kungsklippan, där vi har våra torsdagsträffar, och där personrelaterade arkiv 
förvaras och det nya  

 Stadsarkivet Liljeholmen, där arkiv förvaras som utgår från platser och bebyggelse. 
Hela Stadsarkivets program kan du se på www.stadsarkivet.stockholm.se  

 

*Stadsmuseet vid Ryssgården i Slussen öppnar igen den 27 april efter fyra års renovering. Museet har 
byggt en spännande Stockholmsutställning i tre plan där man kan följa stadens utveckling i olika 
epoker från 1500-talet och framåt. Mer information på www.stadsmuseet.stockholm.se 
 
*Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium på Rötter www.genealogi.se , i AnRopet och på 
föreningens hemsida www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade programpunkter. 

*SSGF på Facebook 
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli medlemmar i gruppen  
Släktforskarna SSGF. Här informeras om aktiviteter och annat som händer inom SSGF. 
 
  
     
  
 

 AnRopet elektroniskt!  
SSGF vill verka för att kunna erbjuda medlemmarna 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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