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Hej alla läsare, här kommer årets nionde nyhetsbrev! 
 
Oktober har bjudit på fint väder och härligt sprakande färger. Det är mycket som lockar den här 
årstiden förutom släktforskning, så det är roligt att så många ändå har kommit för att lyssna på våra 
föredrag och deltagit i våra evenemang som har varierat med spännande historier om spioner, hur 
släktforskning på tv går till, hur man hanterat post i alla tider och västerortsgruppens möte där vi fått 
tips av varandra hur man kan presentera sin forskning. 
Kursen i hur man läser äldre handstilar har redan börjat och många flitiga forskare hittar vi också på 
torsdagar på Stadsarkivet och varannan vecka i Huvudsta.      
                                       
Arkivens dag firas i november i hela landet, sen 20 år tillbaka. I år är temat ”Fest och glädje”. Det är 
många institutioner och museer som visar sina arkiv. Meningen är att uppmärksamma det rika 
arkivmaterial som finns. Det har inte minst vi släktforskare stor glädje av. Hela utbudet går att se på 
www.arkivensdag.nu  
På stadsarkivet kommer SSGF traditionsenligt att medverka med eget bokbord och forskningshjälp. 
Dagen inleds med ett föredrag om bröllopstraditioner från förr med Lieselotte Jonsson och Chris 
Henning.  
Fotografier, av okända och kända, ingår i de flestas släktforskning. Visst skulle det vara bra om man 
fick de där små tipsen som gör att man kan koppla ihop ett porträtt med ett namn, eller åtminstone 
kunna tidsbestämma det.   Vår nästa temadag handlar om det. Fotohistorikern Björn Axel Johansson 
berättar och Stefan Gottfridsson guidar oss i Rötters Porträttfynd. 
 
Att resa till platser där våra förfäder levat hör också till en släktforskares önskemål. En annorlunda 
sådan släktforskningsresa har två systrar gjort när de reste i sin farmors mormors fotspår i Europa. 
Lyssna på dem när de berättar om det på västerortsgruppens nästa möte. 

 
Varmt välkomna till alla våra aktiviteter!    
 
Vi önskar alla våra läsare en trevlig allhelgonahelg! 
 
 

Kalendariet  

Arkivens Dag Stadsarkivet 
Lördag den 10 november kl. 11:00 – 15:00, Stadsarkivet, Kungsklippan 
Traditionsenligt medverkar SSGF på stadsarkivet hela dagen.                                                                                                                                                
Kl.11 I nöd och lust. Föredrag av Lieselotte Jonsson och Chris Henning, SSGF.                                          
Nu för tiden gifter sig de flesta troligtvis av kärlek. Så har det inte alltid varit. Länge var äktenskapet 
en rent praktisk angelägenhet som bestämdes över huvudet på de blivande makarna. Följ med på en 
historisk bröllopsresa där du får veta mer om seder och bruk kring äktenskapets ingående – förr och 
nu.      

http://www.arkivensdag.nu/


 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 9 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

                                                                                                                                                                                   

Temadag: Fotografier 
Söndag den 18 november kl. 12:00 – 15:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Ingen anmälan 
Kl. 12.00 Föredrag med Björn Axel Johansson                                                                                               
”Det har alltid varit tekniken som styrt vad som kunnat fotograferas, hur och vem som haft råd”, 
säger fotohistoriker Björn Axel Johansson. Han är bl.a. författare till ”Stora boken om familjebilder” 
och idag knuten till Tekniska museet som fotohistorisk rådgivare. Han berättar om olika typer av 
fotografiska tekniker och möjligheterna att datera bilder. Den fotografiska historien sträcker sig över 
mer än 175 år och omfattar allt från porträtt på kopparplåt till digitala utskrifter. Det blir också tid för 
frågor och diskussion om olika strategier när det gäller vårt fotohistoriska arv. Ta gärna med egna 
fotografier!                                                                                                                                                                                                                              
Kl. 14.00 Rötters Porträttfynd – en användbar bilddatabas, med Stefan Gottfridsson. 

Släktforskningshjälp på Lidingö bibliotek 
Onsdag den 21 november kl. 17.00–19.00,  
Mellan kl.12-14 finns vi på Lidingö bibliotek och ger släktforskningshjälp för våra medlemmar i 
området och andra intresserade. Passa på att få läshjälp och svar på dina andra frågor. 

Västerortsgruppens program  

Augustas Resa – en resa i farmors mormors fotspår  
Tisdag den 25 november, kl.19 – 21 i Brf Ritstiftets lokal, 

Ångermannagatan 180, Vällingby centrum  

Systrarna Kerstin Melin och Sara Azzam har rest i sin farmors mormors fotspår. I stärkta kjolar, 

bonnetter och med Augustas dagbok från 1847 som reseguide, reste de genom Europa. Hör dem 

berätta om sin resa och om hur man kan släktforska på ett annorlunda sätt.  

Kontaktpersoner för Västerortsgruppen är Eva Löfman eva.lofman@outlook.com och Ulla Björklund 

ulla.a.bjorklund@outlook.com  

 

Återkommande arrangemang 

Forskarkvällar 
Tisdag den 13:e och måndag den 26:e november 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 10 dec.  

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

Släktforskarsnack på Stadsarkivet 
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! 

Tips  
På Stadsarkivet i höst: Onsdagshistorier – populära föreläsningar och berättelser.                                  
Arkivlördag 10 nov och 1 dec – föreläsningar och visningar i magasinen.                                            
Stockholmsfolk – arkivkvällar på Stadsarkivet - personhistoriska berättelser från den tid som flytt. 
Hela programmet finns på www.stockholm.se/stadsarkivet  

Släktband, det populära radioprogrammet i Sveriges radio P1 kommer att sändas med 10 nya avsnitt.  
Det första programmet sänds den 19 november. Gå in på www.sr.se för mer information. 

Övrigt  
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.                      

 

 

 

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. 

http://www.stockholm.se/stadsarkivet
http://www.sr.se/
http://www.genealogi.se/
http://www.ssgf.org/
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