
 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 10 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

Nyhetsbrev nr 10 2018        
 
Hej alla läsare, här kommer årets tionde nyhetsbrev! 
Solen har äntligen tittat fram i ett annars grått och mulet november. Det ser ut att kunna bli vinter på 
allvar.  
Den 10 november firades Arkivens Dag på temat ”Fest och Glädje”. Många arkiv och museer visade 
upp sina samlingar. SSGF fanns på Stadsarkivet och kunde bidra med ett intressant föredrag om en 
historisk bröllopsresa som handlade om seder och bruk kring äktenskapets ingående – förr och nu.  
   
SSGF finns alltid på plats på Stadsarkivet torsdagseftermiddagar/kvällar för att hjälpa besökare 
tillrätta med släktforskningen. Det är ett samarbete som har funnits länge mellan Stadsarkivet och 
vår förening. Det är också ett tillfälle för oss amatörforskare att diskutera problem i släktforskningen 
och få hjälp att komma vidare.  
En dag i november aviserade en reporter på Dagens Nyheter att han hade för avsikt att skriva om 
släktforskning och komma till Stadsarkivet för att ställa frågor till mer etablerade forskare och 
vanliga besökare.  
Det besöket resulterade i tre artiklar i tidningen. -Vad är det som driver dig att släktforska? -Vad ger 
det dig att släktforska? Svaren på de frågorna var förstås olika för olika personer, men intressanta. 
Hur ofta ställer vi den frågan till oss själva?  
Artikeln innehöll också bra information om hur man går till väga när man börjar forska och vad man 
bör veta. Det var mycket trevlig läsning som slutade med rådet: Om du kör fast – tag kontakt med en 
släktforskarförening!   
 
Vi har haft flera temadagar under året. Den 18 november var det dags för fotografier. Fotohistorikern 
Björn Axel Johansson berättade om olika fotografiska tekniker, hur de utvecklats under olika 
decennier och hur man utifrån det kan datera bilder. Det finns så många detaljer som kan vara 
avgörande. Mer finns att läsa i ”Stora boken om familjebilder”, en bok som Björn Axel Johansson 
skrivit. 
Stefan Gottfridsson visade oss hur vi ska söka bland fotona i Rötters porträttfynd. Han har själv lagt in 
många bilder och visade också hur man svarar på inlägg. En okänd person på en bild kan vara känd 
för någon annan. Det var en mycket givande dag med vetgirig publik.  
 
På Lidingö är släktforskning populärt. Det kom drygt 30 personer när SSGF var där den 21 november 
för att informera och ge släktforskningshjälp. Vi har varit på många bibliotek i närförorter, men aldrig 
att så många intresserade dykt upp. Det är positivt. 
 
Sist bland våra engagemang i november var Västerortsgruppens - Augustas resa. Framför oss stod 
systrarna Kerstin Melin och Sara Azzam i vackra 1800-talskläder. Så klädda reste de i Europa med sin 
farmors mormor Augustas dagbok från 1847 som reseguide och besökte de platser hon varit på. 
Förvånansvärt mycket finns kvar än i dag, inte bara kyrkor och slott, och vi fick se fantastiska bilder.  
De konstaterade också att sällskapet som reste på 1800-talet inte var bekväm av sig, de gick 
avsevärda sträckor varje dag. 
Vi fick naturligtvis veta mer om Augustas liv. Systrarna berättade om efterlämnade brev som gav 
ledtrådar till bl.a. var Augusta gått i skola. Skolor som inte fanns registrerade i arkiven. Det går att 
följa Augustas resa på bloggen  www.augustasresa.se 

http://www.augustasresa.se/
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Kalendariet                                                                                                                                                                                    
 

Vi har inga nya aktiviteter under december, men alla är varmt välkomna till våra 

återkommande arrangemang nedan.  

Återkommande arrangemang 

Forskarkvällar 
Tisdag den 10:e december, 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! 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. Forskarkvällarna återkommer i januari. 

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. Sista tillfället i år är den 20 december och då stänger arkivet tidigare. På plats 
finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för diverse problemlösning.   

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. Den 6 december är årets sista träff. Första träffen nästa år blir den andra torsdagen i 
månaden, dvs. den 10 januari. Varmt välkomna! 

Tips  
Dags för julklappar? Släktforskarförbundet har tips på böcker, en ny dödbok och en del annat. Se mer 
på deras hemsida www.genealogi.se 

Årets sista Arkivlördag på Stadsarkivet den 1 december handlar om julglädje och julmisär.                   
De bjuder också på onsdagshistorier den 5, 12 och 19 december kl. 13. Hela programmet finns på 
www.stockholm.se/stadsarkivet .  

Redan nu kan vi rekommendera Släktforskningens dag på Stadsarkivet den 19 januari där vi får 
tillfälle att höra fotohistoriker Björn Axel Johansson igen. Han kommer då att prata om 
Bygdefotografen och vårt fotohistoriska arv. 

mailto:info@ssgf.org
http://www.genealogi.se/
http://www.stockholm.se/stadsarkivet
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Läs historiska svenska dagstidningar från din hembygd fritt på webben Svenska dagstidningar: 

http://tidningar.kb.se 

 

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.             

 

SSGF Hitta hit! 
Forskarkvällar och vissa evenemang äger rum i Släktforskarförbundets lokaler på 
Anderstorpsvägen16 i Solna, som också är vår postadress. Närmsta tunnelbanestation är Huvudsta. 
Hit kommer man från t ex Fridhemsplan med tunnelbanans blå linje 10 mot Hjulsta. 

 

      

 

 

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://tidningar.kb.se/
http://www.genealogi.se/
http://www.ssgf.org/
mailto:info@ssgf.org

