
Vårprogram 2015 
 

För eventuella tillägg och ändringar se SSGFs Nyhetsbrev, Släktforskarna SSGF på Face-
book, SSGFs kalendarium på Rötter  
 

Släktforskarhjälp 
Stockholms stadsarkiv 
varje torsdag eftermiddag 

 

Vi på plats varje torsdag eftermiddag, i första 
hand kl 15-18, för att hjälpa er medlemmar och 
andra besökare enskilt med att försöka lösa de 
frågor och problem ni har. Vi kan även finnas på 
plats någon timme före och efter dessa klockslag, 
dock till senast kl 20. 
 

Vi ser gärna att fler i föreningen ställer upp på 
Stadsarkivet och hjälper andra. Hör av er till Chris 
Henning 
08-673 64 80, chris.henning@spray.se 

 
Geneanet 
To 19 mars kl 18 Stockholms Stadsarkiv, sal 
Hyllan 
Laurent Monpouet presenterar Geneanet, 
en sajt där man kan lägga in sitt släkt-
träd och bland annat få matchningar med 
mängder av andra släktträd. 
Ingen anmälan. 

 
Forskarkväll i Huvudsta 
— i stället för Arninge 
On 25 mars kl 17 till 20 minst 
Släktforskarförbundets lokaler, Anderstorpsv 16, 
1tr, Huvudsta, Solna 
 

Liksom i höstas har vi i vår en forskarkväll i Hu-
vudsta ungefär som i Arninge. Vi forskar tillsam-
mans 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 börjar kl 17, och forskar sedan vidare så länge 
vi orkar, men minst till kl. 20. 
 

Det finns möjlighet att fika på plats. 
 

Pris: 50 kr betalas vid ankomsten. I priset ingår 
endast forskarplats. 
 

Anmäl dig senast 18 mars till info@ssgf.org och 
meddela i anmälan om du själv har ett abonne-
mang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt. 
 

Om du inte har någon dator men vill vara med, 
hör av dig. Det finns någon dator på plats som 
också kan användas. 
 

Landstingsarkivet 
On 18 mars kl 15, Björnkullav 18, 
Flemingsberg 
Flemingsbergs pendeltågsstation, östra utgången 
Vi får en visning av Stockholms läns landstingsar-
kiv speciellt inriktad på släktforskare. 
Förbered dig genom att titta på 
www.landstingsarkivetstockholm.se. 
Anmäl dig omgående till info@ssgf.org. 
Gratis 

 
Temadag Sörmland 
Lö 28 mars kl 10–cirka 14 Sveriges Släktforsk-
arförbunds lokaler, Anderstorpsv 16, Solna 
 

Kl 10:15  Ulf Berggren berättar om olika sörm-
landsprojekt 
 

Kl 12  Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening, 
årets värd för Släktforskardagarna, kommer på 
besök och berättar om allt som för närvarande 
händer i föreningen. 
 

Dessutom anbyten i Sörmland. 
 

Anmälan med vilka socknar och släkter du forskar 
på i Sörmland senast 21 mars i första hand på e-
post till ulfbulfb@yahoo.se, 
eller om du inte har tillgång till e-post per telefon till 
Ulf 08-36 78 69. 

 
Digitaliseringsprojekt 
To 9 apr kl 18 Stockholms Stadsarkiv, sal 
Hyllan 
Jonas Magnusson berättar om sina båda projekt – 
en databas med epitafier och begravningsvapen 
samt Nomago med uppgifter om porträttbilder. 
Ingen anmälan. 
 

Problemlösarträffar 
Stockholms stadsarkiv 

 

To 9/4, 7/5 och 4/6 

 

Första torsdagen varje månad kl 14 och framåt 
kvällen har vi en öppen fråge- och diskussions-
träff i grupp med Chris Henning på plats runt 
runda bordet i Ståndaren – rummet vid datorerna. 
 

Vi frågar, svarar, diskuterar, berättar, utbyter er-
farenheter och ger varandra tips om släkt- och ar-
kivforskning, hjälper till att läsa svårtydda texter. 
 

Och så hjälper vi naturligtvis till ute bland dator-
erna som övriga torsdagseftermiddagar. 

https://www.facebook.com/groups/113321398710997/?fref=ts�
http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=�


Tullmuseum 
28 april kl 14, Alströmerg 9, Kungsholmen 
Vi passar på att göra ett studiebesök på Tullmu-
seum innan det stänger. T-bana Fridhemsplan, 
uppgång Fleminggatan. Läs på före på 
www.tullverket.se/omoss/tullmuseum. 
 

Anmäl dig senast 21 apr till info@ssgf.org. 
 

Gratis 

 
Kungliga Biblioteket 
En onsdag em april 
(du får datum vid anmälan) 
Vår egen Chris Henning gör en visning av KB 
inriktad på släkt- och hembygdsforskare. 
Välkomna till Humlegården. 
 

Anmäl dig snarast till info@ssgf.org 
 

Pris 50 kr (betalas kontant på plats) 
 

 
 

Förortsgruppernas program 
Obs! Även medlemmar som bor utanför 
de förorter där det finns SSGF-grupper är 
välkomna till respektive grupps möten. 
Kontakta aktuell kontaktperson innan du 
åker iväg. 
 

Västerorts-gruppen 
Vi träffas i Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möt-
eslokal, Ångermannag 180, Vällingby 
 

Ti 24 mars kl 19–21 
Död och begravning, gravavtal, annonser, likvak-
or, nekrologer, begravningsreferat, gravstenar och 
texter med mera. Vi pratar om seder och bruk nu 
och förr. Ge gärna exempel från din egen släkt el-
ler vänkrets. 
 
Ti 28 april  kl 14.45      OBS TID och PLATS 
Studiebesök vid  Forum för Levande historia i 
Gamla Stan 
Utställning - Vi är romer - möt människorna 
bakom myten   
Visning kl 15-16, därefter kan man gå runt själv 
bland montrarna fram till stängning kl 17. 
 

Föranmälan till Eva Löfman senast den 25 april. 
Alla som anmält sig får bekräftelse med vägbe-
skrivning senast 27 april.  
 
Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com 
Ulla Björklund, 0705-103732 
ulla.a.bjorklund@outlook.com 

 
 
 

Kurser 
 

Äldre handskriftsläsning 
 

Kurs på Stockholms stadsarkiv 
Kungsklippan 6, Kungsholmen 

 

To 26 mars, lö 11 apr, to 16 apr, to 23 
apr, lö 9 maj 

 

torsdagar kl 18-20, lördagar kl 10-12 
 

Under mars – maj kommer SSGF att ordna en 
kurs i handskriftsläsning under ledning av Ulf 
Berggren. Kursen riktar sig i första hand till dem 
som nyligen börjat läsa det nygotiska alfabetet. 
 

Kursen omfattar fem lektioner om två gånger 45 
minuter. Vi kommer under lektionerna att läsa 
texter framförallt från 1600- och 1700-talen. Det 
handlar om åtskilliga olika typer av handlingar. 
 

Kursavgiften är 300 kr. 
 

Kursen hålls på Stadsarkivet, tre torsdagkvällar 
och två lördagsförmiddagar. 
 

Anmäl dig senast 23 mars, i första hand per e-
post till info@ssgf.org. 
 

Om du inte kan e-posta, ring Ulf 08-36 78 69. 
 

 
SSGF-kalendarium våren 2015 

• förortsprogram• 
Forskarhjälp varje torsdag em/kväll på 

Stadsarkivet 
 

On 18 mars Landstingsarkivet 
To 19 mars Geneanet 
Lö 21 mars Årsmöte. Släktforskningens Dag 
•Ti 24 mars• Död och begravning• 
On 25 mars Forskarkväll 
To 26 mars Kursstart handskriftsläsning 
Lö 28 mars Sörmland 
On ? april Kungliga Biblioteket 
To 9 april Problemlösning 
To 9 april Digitaliseringsprojekt 
Ti 28 april Tullmuseum 
•Ti 28 april• Forum Levande Historia• 
To 7 maj Problemlösning 
To 4 juni Problemlösning 


