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Hej alla läsare, här kommer årets åttonde nyhetsbrev!
Höstvindarna har börjat blåsa på sina håll och morgnarna har blivit lite kyligare, även om
det fortsätter att vara behagliga temperaturer och Stockholms gator ännu hyser en del
soldyrkande flanörer. Släktforskardagarna har hållits i Halmstad och SSGF fanns på plats
med monter och information om föreningen. Nedan följer närmast kommande
arrangemang, missa inte öppet hus nu på lördag samt en spännande kväll om Per Anders
Fogelström tisdagen därpå. Vi startar även en kurs i Stockholmsforskning inom kort!
___________________________________________________________________________

Torsdagar på Stadsarkivet
Torsdagar under hösten har Stockholms stadsarkiv åter öppet till kl. 20 och släktforskarhjälpen i form
av att någon eller några från SSGF på plats från senast kl. 15 till åtminstone kl. 18 och oftast till kl. 20
för att hjälpa till med forskarfrågor eller problem som du kan ha i din forskning.

Släktforskarsnack
Första torsdagen i varje månad under hösten, med start kl. 14:00 träffas vi på Stockholms stadsarkiv
och berättar och frågar hur vi löser våra forskningsproblem och hjälper till att tyda gammal text, allt
under ledning av Chris Henning. Höstens datum är 7 september, 5 oktober, 2 november och 7
december.

Hänt sen sist
Årets släktforskardagar ägde rum i Halmstad Arena 25 – 27 augusti och arrangerades av Hallands
Släktforskarförening i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, och med Arkiv Digital som
huvudsponsor. Antalet deltagare blev drygt 5300 deltagare, vilket överträffade arrangörernas
förväntan. Ett hundratal utställare deltog.
Konferensen inleddes med Förbundsstämman, där SSGF hade tre deltagande ombud. En
dominerande fråga vid årets stämma var om SVAR kan distribuera informationen i den digitala
forskarsalen utan avgift. Något besked får vi dock inte förrän vi ser årets regeringsbudget.
SSGF hade en monter som var välbesökt. En del böcker och material såldes. Många deltagare
framförde åsikten att det är svårt att forska i Stockholm. Ett spännande och omväxlande
föreläsningsprogram fanns. Föreläsningen ”DNA öppnar nya dörrar för släktforskningen” med Peter
Sjölund drog mycket folk. Det gjorde även Dick Harrissons föredrag.
En monter, som tilldrog sig stort intresse och hade kö nästan hela tiden var FamilyTreeDNA. Där
hade man möjlighet att ”topsa” sig. Nästa års släktdagar sker i Växjö 1-2 september.

Kalendariet
Höststart
Torsdagen den 7 september kl. 18:00, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan
Traditionsenligt startar vi hösten med en informationskväll på stadsarkivet. Vi informerar där om
släktforskarnyheter och planerna för hösten.
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Gemensamt öppet hus
Lördagen den 9 september kl. 11:00–15:00, Förbundets lokaler,
Anderstorpsvägen 16, Huvudsta
Föredrag, försäljning och fika. Dagens programpunkter är; kl. 11:00 –
Nybörjarföredrag, kl. 12:30 – Soldatforskning, kl. 14:00 – Smedsforskning.
Varmt välkomna!

Fogelströmkväll
Tisdagen den 12 september kl. 18:00, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta
Med anledning av Per Anders Fogelströms 100-årsdag ordnar vi en Fogelströmkväll. Ulf Berggren
inleder med att berätta om Fogelströms släkt och ett nytt projekt att forska fram anorna till ett antal
Stockholmsförfattare. Sedan ser vi tillsammans filmen "Mina drömmars stad" på stor duk. Det
kommer också att finnas smörgås, kaffe och annan dryck till försäljning. Kom gärna lite innan, vi finns
på plats från kl. 17.

Handstilsläsning
Lördagen den 16 september, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta
En temadag om läsning av gammal handstil med Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell. Arrangeras i
samarbete med Genealogiska Föreningen. Mer detaljer kommer i kalendariet strax innan.

Riksantikvarieämbetets arkiv
Onsdagen den 27 september kl. 14 och kl. 18, Storgatan 41 (Östra Stallet)
Visning av samlingarna i Antikvariska-topografiska arkivet (ATA), som inte bara handlar om
fornlämningar och kyrkor. Anmälan med önskemål om vilken av tiderna du vill komma görs senast 20
september till Stefan Gottfridsson på tfn. 08-647 91 17 (kvällstid) eller
stefan.gottfridsson@bredband.net .

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Studiebesök på Ersta Museum (Södermalm)
Tisdagen den 19 september kl. 17:30 – obs! samling 17:20
I ett av de äldsta husen på Erstaklippan finns Ersta museum. Huset har inhyst allt från barnhem till
matsal för hemlösa och visar nu Ersta diakonis långa och fascinerande historia. År 2016 utvecklades
och omarbetades utställningen i museet. Den nya utställningen heter "Staden på berget – Ersta
diakoni ser människan". Här ryms historien om hur kvinnliga pionjärer startade sjukhus och
utbildning i 1850-talets Stockholm och om hur arbetet har utvecklats sedan dess. Museet binder ihop
dåtid med Ersta diakonis arbete idag. Mycket har hänt under historien, men drivkraften i vårt arbete
– att hjälpa människor – är lika närvarande nu som då. Utställningen innehåller bland annat
historiska bilder, autentiska föremål, ljudlandskap och information om framtidsplanerna för Ersta
diakoni.
Föranmälan till Eva Löfman senast den 15 september, tfn. 0704-153609, eva.lofman@outlook.com
Alla som anmält sig får bekräftelse med vägbeskrivning senast 17 september. Avgift 20 kr.
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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.
När: 21, 28 september samt 5 oktober
Plats: Stockholms stadsarkiv
Tid: kl. 18:00
Tillfälle I – Rotemansarkivet, Johan Gidlöf håller en presentation av nya Rotemannen där hela
Stockholm nu är färdigt
Tillfälle II – 1800-talet före Rotemansarkivet
Tillfälle III – 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.

Övrigt
Stockholms Stadsarkiv bjuder under september månad på en hel del spännande föreläsningar, eller
vad sägs om ”Kyrkornas hemligheter”, ”Kungsholmens parker i historisk belysning” och ”Fogelström
och vävarnas barn”. Ta en titt i deras kalendarium för mer information.
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter
information om nytillkomna eller ändrade programpunkter.

Månadens tips!
För er som har ArkivDigital så kom de just med nyheten att det nu finns en kvarts miljon
porträttbilder med tillhörande register tillgängliga. Porträtten är fotograferade under en
halvsekelslång period från 1920-talet till 1970-talet och kommer från tre fotoateljéer i Stockholm:
Jaeger, Bergne och Welinder. Merparten av de fotograferade personerna är stockholmare.
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