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Hej alla läsare, här kommer årets åttonde nyhetsbrev! 
Slutet av september är starten på en intensiv släktforskningsperiod som började med 
släktforskardagarna, som i år hölls i Växjö, med tema ”Migration”.  
Under två dagar träffades släktforskare från hela landet, informerade om sina resp. 
föreningar och tog del av nyheter och information, men framför allt, inspirerades av 
varandra. Sedan fylldes kalendariet på Rötter, som har varit tomt under sommaren, med 
massor av olika och intressanta program från alla landsändar i vårt långa land. 
 
SSGF hade höststart med Arkiv Digital. Niklas Hertzman kom till Huvudsta, visade och 
berättade om nyheter och framtidsplaner. Det är en ständig utveckling, det finns så oändligt 
många handlingar att fotografera att man hela tiden måste välja. Registren till databaserna 
gör det enklare att forska och vi påmindes om att vi har ett ansvar att använda dem på rätt 
sätt. Vi fick tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter. 
 
Vi har också hunnit med några forskarkvällar i Huvudsta, varannan vecka, måndag eller 
tisdag och naturligtvis har vi haft forskare på plats på torsdagar på Stadsarkivet. De 
aktiviteterna är återkommande under hela hösten. 
 
Framför oss har vi ett blandat program med föredrag, temadagar och studiebesök.  
Missa inte heller vår grundkurs i att lära sig läsa äldre handstilar. 
 
Låt dig inspireras! 
 
Varmt välkomna till alla våra aktiviteter! 
 

Kalendariet  

Släktforskningshjälp i Täby 
Lördag den 13 oktober kl. 12.00–14.00, Täby bibliotek, Biblioteksgången 13 i Täby centrum 
Mellan kl.12-14 finns vi på Täbys bibliotek och ger släktforskningshjälp för våra medlemmar i 
området och andra intresserade. Passa på att få läshjälp och svar på dina andra frågor. 

Släktforskning i tv 
Torsdag den 18 oktober kl. 18.30, Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan 
Mats Hayen, historieexpert och arkivarie på Stadsarkivet, har medverkat i många avsnitt av det 
populära ”Vem tror du att du är”. Här berättar han för oss hur olika tv-program med släkt- eller 
personhistorisk inriktning kommer till. Ingen anmälan. 
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 Temadag: Spionsöndag 
Söndag den 21 oktober kl. 11:00 – 15:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta  
Spioner och sabotage. Personer, arkiv och historia!  

Kl. 12.00 Thomas Roth berättar om Stockholm som spioncentral under andra världskriget.                      
 - Rafflande föredrag!   
Kl. 13.00 Christer Olsén håller föredrag om SÄPO och kalla kriget. -  Detta visste du inte!  

Spionfika till självkostnadspris! Välkomna till en spännande söndag!  Ingen anmälan. 

Hur ska man presentera sin släkt 
Tisdag den 23 oktober, kl.19 – 21 i Brf Ritstiftets lokal, Ångermannagatan 180, Vällingby centrum  
Västerortsgruppen bjuder in till en kväll där vi ställer frågan: Vad ska vi göra med alla släktdata som vi 
finner i kyrkböcker och på andra håll? Hur får man det att bli levande? Vad måste man ha med i 
dokumentationen? Hur har du gjort? Vi tipsar varandra. Tag med dig din egen forskning och vad du 
eventuellt skrivit – om inte hela, dock ett smakprov.                                                                    
Kontaktpersoner för Västerortsgruppen är Eva Löfman eva.lofman@outlook.com och Ulla Björklund 
ulla.a.bjorklund@outlook.com  

Posthantering under 400 år 
Onsdag den 24 oktober kl. 16, Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan 
Postmuseet visar vad som finns i deras arkiv och bibliotek om postbönder och deras arbete genom 
tiderna. Visningen kostar 40 kr – ha med jämna pengar. Max 15 deltagare. Anmäl dig senast onsdag 
den 17 oktober till info@ssgf.org eller Chris Henning 08-673 64 80.         

Forskarkvällar 
Tisdag den 2:a, måndag den 15:e och tisdag den 30:e oktober, kl.17.00, 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.                                 
OBS! Arrangemanget är kostnadsfritt, (felaktig uppgift införd i Anropet). Vi bjuder på kaffe, och det 
finns smörgåsar att köpa.  Du behöver inte anmäla dig, MEN: om du vill ha smörgås så skriv en rad till 
info@ssgf.org. Träffarna äger rum varannan vecka och kommande datum är den 15 och 30 okt, den 
13 och 26 nov samt den 10 dec.  
   

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 mellan klockan 18 och 
20 då arkivet stänger.  På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 
diverse problemlösning. Varmt välkomna! 

mailto:eva.lofman@outlook.com
mailto:ulla.a.bjorklund@outlook.com
mailto:info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org


 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 8 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

Handstilskurs på Stadsarkivet, Kungsklippan 
Vi erbjuder återigen en grundkurs i att läsa äldre handstilar under ledning av Ulf Berggren. 

Kursen hålls på Stadsarkivet torsdagar kl. 18 -20 och en lördag kl. 10 -12 följande datum: 

  25/10  torsdag 

  15/11  torsdag 

  29/11  torsdag 

    1/12  lördag 

  13/12  torsdag 

Kursavgift 400 kr. Anmäl dig senast den 18/10 till info@ssgf.org eller 08-367869 

 

 

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 

 

Övrigt  
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium på Rötter www.genealogi.se, i AnRopet och föreningens 
hemsida www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade programpunkter.                     
Riksarkivet firar 400 år och har många jubileumsaktiviteter, se deras hemsida www.riksarkivet.se 

 

 
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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