
 

 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 1 2019 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

Nyhetsbrev nr 1 2019

   

Hej alla läsare, här kommer årets första nyhetsbrev! 

Vi befinner oss i oxveckorna, enligt gammal sed de långa veckorna man måste sträva och arbeta mellan 
de längre helgledigheterna, som nu mellan jul och påsk. Oavsett det så kan januari månad förefalla 
lång med sina korta glimtar av dagsljus. För våra förfäder måste det ha tett sig ännu mörkare innan 
elektrisk belysning fanns. 

Några som kan utnyttja ljuset är fotograferna (fotografi betyder ljusskrift). Släktforskningens Dag den 
19 januari hade tema fotografiet och släktforskning.  På stadsarkivet, där SSGF medverkade, kunde vi 
lyssna på två föredrag: 
  
Peter Salomonsson berättade om stockholmspolisens signalementsfotografier, d.v.s. förbrytarfoton. 
Det var spännande att se och höra om dessa straffade personer vars livsöden inte varit de bästa. Fotona 
finns inlagda på Stadsarkivets hemsida.  www.stockholm.se/stadsarkivet  

Mycket intressant var det också att höra Björn Axel Johansson berätta om bygdefotografer och vårt 
fotohistoriska arv. De fotograferade människor i vardag och hemmiljö, bland sina redskap i full färd 
med sina sysslor. De här fotona finns lite varstans och fotografen är inte alltid känd. Genom samarbete 
med hembygdsföreningar kan man få reda på vad bilderna visar och göra dem tillgängliga. Det är 
förvånansvärt hur välbevarade de gamla plåtarna kan vara. Det är intressant att se hur människorna 
levde förr.  

Varmt välkomna till våra kommande aktiviteter och kurser! 
 

För dig som är medlem i SSGF, se separat info sist i nyhetsbrevet! 
 
 

Kalendariet februari 

Släktforskningshjälp i Järfälla, biblioteket i gallerian, på övre plan, i Jakobsbergs centrum. 
Söndag den 3 februari från kl. 12.30 
Denna söndag finns vi under ett par timmar på Jakobsbergs bibliotek och ger släktforskningshjälp för 
våra medlemmar i området och andra intresserade. Passa på att få läshjälp och svar på dina andra 
frågor. 

Landskapsträff, tema Västergötland 
Lördag den 23 februari kl. 11:00 – 16:00, förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta  
Vi träffas och försöker hitta gemensamma anor eller släkt i Västergötland. 
Helena Nordbäck berättar om präster och kyrkor i Västergötland.  
Anmälan till info@ssgf.org senast den 16/2 med uppgift om vad du forskar på. 

 

http://www.stockholm.se/stadsarkivet
mailto:info@ssgf.org
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Västerortsgruppens program  

Överraskningar och plötsliga svar på problem i släktforskning. 
Tisdag den 26 februari, kl. 19-21 i Brf Ritstiftets lokal, Ångermannagatan 180, Vällingby centrum 

I släkten Melin finns släktgrenen Stenborg, där familjen plötsligt försvann spårlöst från Skaraborgs län 

men av en slump återfanns i kyrkböcker för Stockholm och blev med tiden kopiöst rik. Dessutom 

presenteras släktforskning av familjen Stenborgs adliga anor som erfordrar andra källor och annan 

källkritik. 

Stefan Melin berättar om sina anor  

 

Elgenstiernas ättartavlor 

Vi ska också tala om denna publikation, oumbärlig för adelsforskaren. Många kommer in i adeln via 

oäkta barn, har du också sådana i din släkt? 

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   
Måndag den 4 och tisdag den 19 februari 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 4/3 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. På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för 
diverse problemlösning.  

Släktforskarsnack på Stadsarkivet 
Första torsdagen i varje månad (7 februari) 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! 

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

Tips:   
Det finns många databaser med foton och bilder. Släktforskarförbundet listar upp flera på sin 
hemsida Rötter: www.genealogi.se. Sök också artiklar med bilder på webben Svenska dagstidningar 
http://tidningar.kb.se.  
Släktforskarförbundet har givit ut en ny bok om fotografier, en om gamla sjukdomsnamn och en ny 
dödbok. Du kan köpa dessa vid våra arrangemang.  

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 program. 

  

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 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: 

•  28/3  torsdag 

•  11/4  torsdag 

•  25/4  torsdag 

•   2/5   torsdag   

•   4/5   lördag (preliminärt) 

Kursavgift 400 kr.  Anmäl dig senast den 21/3 till info@ssgf.org eller 08-367869                   
Kursavgiften sätts in på SSGF:s plusgiro 35 82 69-9  

                     

 

http://www.genealogi.se/
http://tidningar.kb.se/
http://www.genealogi.se/
http://www.ssgf.org/
mailto:info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org
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För dig som är medlem i SSGF 
 
 

Ett upprop från föreningens valberedning 

Valberedningen arbetar löpande med att föreslå ledamöter till styrelsen. Just nu söker vi en person 

som skulle kunna tänka sig att axla rollen som kassör. 

En fungerande styrelse är nödvändig för föreningens fortlevnad. Därför är det förvånande att det är 

så få som vill engagera sig i och utanför styrelsen.  

Har du funderat över att det alltid finns någon som sett till att du får den hjälp du haft behov av i din 

släktforskning, att du kunnat delta i möten och föreläsningar - att du så att säga kommit till dukat 

bord. Men till slut finns ingen kvar som gör allt detta för dig och då är risken stor att föreningen 

måste läggas ner. Frågan är om du är den som vill / kan engagera dig i styrelsearbetet och hjälper till 

att ytterligare föra föreningen framåt. Du har säkert de kvalifikationer som vi ännu inte sett, men som 

vi gärna tar del av. 

 

Eva Löfman                          Margareta Gadefelt                        Kristina Wennerlund Eriksson  

eva.lofman@outlook.com    margaretagadefelt@hotmail.com    kristina.w.eriksson@gmail.com           

       

 

FÖRHANDSINFO OM ÅRSMÖTET 
 

Varmt välkomna till SSGF:s årsmöte, som även i år äger rum i Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t 

Paulsgatan 39 A, lördagen den 30 mars 2019, med start kl. 11.00. 

 

På programmet:  

• Föredrag av Helene Carlbäck, docent i historia vid Södertörns högskola:  

Svensk emigration till Tsarryssland under ett halvsekel före ryska revolutionen 1917 

• Kaffe och smörgås finns att köpa 

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
 
Har du glömt att betala medlemsavgiften så går det bra att göra det på SSGF:s plusgirokonto  
35 82 69-9. 
Avgiften är 140 kr och 210 kr för familjemedlemskap. 

mailto:eva.lofman@outlook.com
mailto:margaretagadefelt@hotmail.com
mailto:kristina.w.eriksson@gmail.com

