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Hej alla läsare, här kommer årets tionde nyhetsbrev!  

 

Ingen snö i sikte än och det återstår att se om vi så småningom får en vit december 

I slutet av månaden släpps Sveriges Dödbok 7 som täcker åren 1860–2016, SSGF kommer 

att sälja den via info@ssgf.org, vid våra träffar och i vår lokal (måndagar-onsdagar, 

fredagar) i Huvudsta, Solna. Vi har en hel del intressanta programpunkter framöver, bland 

annat en temadag om särskilda befolkningsgrupper den 25 november. Vi hoppas att så 

många som möjligt kommer att delta på våra träffar framöver, där vi kan utbyta 

erfarenheter och lära oss mer. Varmt välkomna till höstens återstående aktiviteter med 

SSGF! 

___________________________________________________________________________ 

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 mellan klockan 18 och 

20 då arkivet stänger.  På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 

diverse problemlösning. 

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. Kommande träffar är 2 november och 7 december. Chris 

Henning och de församlade hjälper till att lösa knutarna. 

Hänt sen sist 
Lördagen den 14 oktober hade SSGF och Genealogiska Föreningen (GF) en temadag om forskning om 

kvinnor, hur man kan leta efter dem i arkiven och synliggöra resultatet. Dagen bjöd på mycket 

intressanta föreläsningar inom ämnet.  

Kalendariet  

Filmvisning – Gula Hund 
Söndagen den 12 november kl. 15:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta. 
Till minne av Hans Alfredsson och Gösta Ekman visar vi revy på storduk. Ni är välkomna från kl.14. 
Före filmvisningen och under pausen finns smörgåsar, kaffe och förfriskningar till försäljning. 
Föranmälan sker till info@ssgf.org  

NYSATSNING PÅ FORSKARKVÄLLAR! 
Måndagen den 13 november kl. 18:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta.  
Från och med forskarkvällen 13 november har vi forskarkvällar i Huvudsta varannan vecka på 
måndagar eller tisdagar. Bland annat kommer vi att ha den fullständiga versionen av Arkiv Digital 
”Allt-i-ett” med flera intressanta databaser tillgänglig. Vi forskar tillsammans på egna datorer (det 

mailto:info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org


 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 10 2017 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

finns några till låns). Erfarna forskare finns på plats för att hjälpa dig hitta rätt källa 
och tyda gammal text. Anmäl dig till info@ssgf.org.  Ange vilka 
databasabonnemang du har. På forskarkvällarna finns det smörgåsar till 
försäljning. På plats finns även ett bokbord där man kan botanisera. Kommande 
forskarkvällar är 28 november och 12 december. 

Sörmland 
Torsdagen den 16 november, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan.  
Ulf Berggren berättar om anorna för några kändisar med sörmländsk härstamning. Kanske är ni släkt. 
Därefter blir det anbyten. Anmäl dig senast 12 november till Ulf Berggren på ulfbulfb@yahoo.se.  
Ange vilka socknar och släkter du forskar om i Sörmland  

Temadag – Särskilda befolkningsgrupper 
Lördagen den 25 november kl. 11:00 – 15:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
SSGF ordnar en föreläsningslördag på temat särskilda befolkningsgrupper.  
11:30 Valloner och fransmän – Robert Mattsson berättar om forskning på vallonsläkter. Bland annat 
om de nya rönen att åtskilliga förmodade valloner verkar vara fransmän.  
13:30 Samer – Föredrag om hur man går till väga om man vill forska om samiska anor. 
 

Förortsgrupperna 

Tyresö-gruppen 
Postrodden  
Måndagen den 13 november kl. 19:00, Akvarievägen 65, Tyresö.  

 

Margaretha Björklund pratar om postrodden. Det blir paus med fika och tid för frågor. Om du inte 

bor i upptagningsområdet, kolla med Marianne Strömberg, 08-777 66 82, 

marianne.stromberg@ownit.nu om det finns plats för dig. 

Västerortsgruppen 
Scotland och namn 
Tisdagen den 21 november kl. 19:00 – 21:00, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum. 

 Gemensamma rötter i ett avlägset 1500-tal – en liten fortsättning på vårens programpunkt. 

Lieselotte Jonsson berättar om Dunottar Castle och släkten Keith – eller vad gömmer sig 

egentligen i Gamla stan?  

 Kul med namn – har du hittat några lustiga namn i din forskning? Dela med sig i så fall. De 

flesta av våra gatunamn har ju fått namn efter något eller någon. 

 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, 070-415 36 09, eva.lofman@outlook.com eller Ulla Björklund, 070-510 

37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se. Ingen föranmälan krävs. 

 

 

Övrigt 
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Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens 
hemsida efter information om nytillkomna eller ändrade programpunkter. 
 

 

Månadens tips! 
Porträttfynd är en porträttdatabas som finns tillgänglig genom Sveriges Släktforskarförbunds 

webbplats Rötter – www.rotter.se. Där har man valt att begränsa fotografierna till enbart så kallade 

visitkortsporträtt och kabinettporträtt. De var som mest populära mellan omkring 1860 och 1910. 

Alla de uppladdade filerna får ett identifieringsnummer som föregås av #. Med hjälp av numret kan 

man enkelt hitta tillbaka till, jämföra och hänvisa till ett visst bestämt porträtt. För närvarande finns 

närmare 180 000 porträttbilder. Om alla hjälps åt med att försöka identifiera personerna på bilderna 

kommer bilddatabasen så småningom att bli en värdefull databas i släktforskningen. Så har du inte 

redan tagit en titt i databasen är det väl värt ett besök.  

http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=
http://stockholm.forening.genealogi.se/index_body.htm
http://www.rotter.se/

