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    God Jul  
          och 
   Gott Nytt År 
   
  

Träsnitt av A. Flinch, 1842                   
   
 

Hej alla läsare, här kommer det elfte och sista nyhetsbrev för året! 
 
December har inte uppvisat något julväder, ännu är inte midvinternattens köld så svår. 
Den traditionella hustomten i bilden ovan har inte så många stall att gå till i dagens Stockholm, men 
han kan vandra runt i en stad som lyses upp av julstjärnor och adventsstakar och förundras åt all 
belysning överallt på gator och torg. Han kanske besöker julmarknader och finner ett och annat som 
bara finns i juletid och nickar när han ser de vackert uppdukade julborden med rätter som han känner 
igen sedan gammalt. Han kanske stannar upp utanför någon kyrka och lyssnar till julsånger innan 
han tassar vidare i kvällen och tänker att människor är lika obegripliga genom alla generationer med 
sina upptåg och göranden.  Förhoppningsvis hittar tomten till sist ett stall där han nöjd och belåten 
kan tillbringa julafton och få sin tallrik med risgrynsgröt, precis som det ska vara. 
 

Vi, SSGF:s styrelse och medarbetare, tackar för år 2018 och hoppas vi ses på några av våra träffar på 
Stadsarkivet, i Huvudsta, på våra temadagar, kurser eller andra arrangemang nästa år.  
 

Nedan följer januari månads kalendarium och information speciellt till våra medlemmar.  
 

Kalendariet januari 

Släktforskningens Dag 
Lördag den 19 januari från kl. 10:00, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 
SSGF medverkar med släktforskningshjälp vid datorerna.                                                                                                                                             
Kl.11:00 Stockholmspolisens signalementsfotografier. Föredrag av Peter Salomonsson, Stadsarkivet.    
På 1870-talet började stockholmspolisen fotografera häktade och straffade personer. Ficktjuvar, 
lösdrivare och prostituerade var några som hamnade på bild. Hur hjälpte fotografierna polisens 
arbete? Och vilka var människorna som fotograferades?                                                                                         
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Kl.13:00 Bygdefotografen och vårt fotohistoriska arv. Föredrag med fotohistoriker Björn Axel 
Johansson. Han menar att bygdefotografin länge har levt i skuggan av den etablerade fotohistorien. 
Men i dessa digitala tidevarv är det dags att låta den stiga fram och visa sina bilder. Utmärkande för 
bygdefotograferna var bland annat att de saknade egen ateljé, att fotografin var en bisyssla och att 
de för det mesta kände den som porträtterades. I sitt anförande diskuterar han även den roll som 
städernas fotoateljéer och deras filialer haft i Sveriges glesbygder.                                                                                                                 

Västerortsgruppens program  

Vykort – en bildskatt från tidigare generationer 
Tisdag den 29 januari, kl. 19-21 i Brf Ritstiftets lokal, Ångermannagatan 180, Vällingby centrum 

Vykort och släktforskning har mycket gemensamt. Många vykortssamlare samlar hembygd och 

historia genom vykorten, som både visar bygd och levnadsvillkor från de första topografiska vykorten 

1887 och framåt. Hur såg städer och landsbygd ut? Hur reste man? Vi berättar också om vykortens 

historia och deras glansperiod. Och naturligtvis om glädjen att samla vykort. 

Gunilla och Benny Kullinger, Svenska vykortsföreningen, berättar om sitt stora intresse. 

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

ulla.a.bjorklund@outlook.com  

Återkommande arrangemang 

Forskarkvällar i Huvudsta, måndagar / tisdagar   
Tisdag den 22 januari kl. 17.00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Vi forskar tillsammans på nätet på våra egna medhavda bärbara datorer (det finns några till låns). 
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. 
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 mån 4/2, ti 19/2, mån 4/3 och ti 19/3. 

Torsdagseftermiddagar och -kvällar 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 gången för i år är den 20 dec och då stänger stadsarkivet kl. 18. På plats 
finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för diverse problemlösning.  

Släktforskarsnack på Stadsarkivet 
Första torsdagen i varje månad dock (i januari dock först den 10) 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! 
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Kurser 
Släkt i Stockholm. Vid tre tillfällen i februari erbjuder vi en kurs i hur man släktforskar i Stockholm 
under olika århundranden. Kursen hålls på Stadsarkivet torsdagar kl. 18-20.  Gå en eller två av 
gångerna för 100 kr gången eller hela kursen för 300 kr. (Då ingår skriften Min ana kommer från 
Stockholm.)  Anmälan till hela kursen eller enstaka gånger sker senast tisdagen samma vecka som 
kurstillfället till info@ssgf.org med samtidig inbetalning av avgiften till SSGF:s plusgiro 35 82 69-9. 

 7 februari – Rotemansarkivet 

 14 februari – 1800-talet före Rotemannen 

 21 februari – 1700-talet och tidigare 

Handskriftskurs.  Vi erbjuder också som tidigare år en grundkurs i läsning av äldre handstilar med Ulf 
Berggren. Kursen hålls torsdagar kl. 18-20 på Stadsarkivet med början den 28 mars. Mer information i 
Kalendariet och kommande Nyhetsbrev. 

Information till våra medlemmar  

VIKTIGT! Kom till vårt Extra Årsmöte den 20 dec kl.19:00 och säg din mening om 

förslag till stadgeändringar. Plats: Föreningslokalen, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna.                                                                                                  

Kallelse och dagordning och ytterligare information finns i AnRopet och på vår hemsida 
www.ssgf.org  

Nytt år stundar och det är dags att betala medlemsavgift, om det ej redan är gjort. (senast den 31 
dec.) Vi är tacksamma om du som har möjlighet betalar via din internetbank.                                                                                                                                                                         
Avgiften är oförändrad 140 kr och 210 kr för familjemedlemskap. Vårt plusgirokonto är 35 82 69-9. 
Ange ditt medlemsnummer (se baksidan av AnRopet) i betalningens meddelandefält. När man betalar 
via sin internetbank skickar banken med avsändarens namn och adress, så de uppgifterna behöver du 
inte skriva.  En del av oss använder betalningssätt där man behöver ett inbetalningskort, exempelvis 
Privatgiro eller Sparbanksgiro. Då kan du antingen fylla i ovanstående uppgifter på blanketten 
INBETALNING/GIRERING A eller avvakta så skickar vi ut ett inbetalningskort.                                            
Kassören tackar på förhand för att han ej behöver skicka påminnelse. 

Tips                                                                                                                                                                             
Läs historiska svenska dagstidningar från din hembygd fritt på webben Svenska dagstidningar: 

http://tidningar.kb.se  Andra intressanta webbplatser som t.ex. Riksarkivets förklaringar av 

förkortningar och Farmacihistoriska Sällskapets uppgift om äldre läkemedel finner du  i AnRopet.          

Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium på Rötter och på föreningens hemsida www.ssgf.org. 

SSGF Hitta hit!                                                                                                                                       

Forskarkvällar och vissa evenemang äger rum i föreningslokalen på Anderstorpsvägen 16 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.  
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