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Så hittar du till GF: 

Flera alternativ finns för den 

som åker kollektivt: 

- Tunnelbana eller pendeltåg 

till Sundbyberg 

- Tvärbana till Bällsta bro 

- Buss nr 512 (från antingen t-

banestation Solna C eller 

Rissne, eller pendeltågsstation 

Spånga) till hållplats  

Marabouparken 

Har du frågor, ring oss på 

telefon 08-32 96 80 eller 

skicka e-post till 

gf@genealogi.net 

Arkivens dag lockade nya besökare 

 

 

Arkivens dag, lördagen den 9 november, innebar öppet hus hos 

många föreningar och arkivinstitutioner runtom i landet. Trots 

hård konkurrens var det flera släktforskare som hittade till 

Genealogiska Föreningen i Sundbyberg. 

Bland besökarna var det en hel del som tittade förbi för första 

gången. Vi hoppas naturligtvis att de blivit medlemmar och kan 

läsa detta som en välkomsthälsning! 
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GF:s arkiv och bibliotek invigdes formellt i september. 

Ordförande Thomas Fürth hälsade välkommen till lokalerna och 

till höstens program. 

 

Filmade föredrag från två temadagar 

På GF:s medlemssidor finns nu filmade föredrag från två 

temadagar. Det handlar om temadagen ”Namn och namnskick”, 

som ägde rum 28 september, samt årets version av vår årligen 

återkommande temadag, ”Kvinnor i släktforskningen” som ägde 

rum 26 oktober. 

- ”Båtsmans- och soldatnamnens historia” av Lars Ericson 

Wolke, författare och professor vid Försvarshögskolan. 

- ”Släktnamns koppling till heraldiskt bildbruk och 

tänkesätt” av Magnus Bäckmark, släktforskare, heraldiker och 

författare. 

- ”Släktnamn som grund för släktskap - möjligheter och 

fallgropar” av Michael Lundholm, sekreterare i GF styrelse och 

professor vid Stockholms universitet 

- ”Så hittar du kvinnor i arkiven - tips på källor och 

tillvägagångssätt på nybörjarnivå” av Ulrica Andersson. 

- ”Pigor och drängar – landsbygdens tjänstefolk på 1700- 

och 1800-talen” av Carolina Uppenberg. 

 
Överst fr v: Lars Ericson Wolke, Magnus Bäckmark. Nederst fr v: 

Michael Lundholm, Carolina Uppenberg. 

Snart avfärd för temadag om inrikes resande 

Lördag 30 november är nästa temadag på GF, då om ”Inrikes 

resande”. Anna-Brita Lövgren pratar om Inrikes pass och 

signerar sin bok ”Staten och folk på väg”, den hittills enda 

utgivna boken i ämnet. 

Margareta Edqvist kommer att berätta om hur hon forskar på 

resandesläkter i passjournaler. Hans Hanner berättar därefter 

om de spännande gästgiveridagböckerna och den utökning av 

vår bilddatabas vi gör med dem. 

Vi har öppet som vanligt mellan klockan 10 och 15. 

Post nummer 300 000 i vårt inrikes pass-register blev för övrigt 

”SkomakarGesällen Mathias Stillberg”, som tog ut ett pass från 

Gävle till Söderhamn 1827-11-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF på Facebook 

Har du gått med i GF:s 

Facebook-grupp? Där får 

du information, tips och 

möjlighet att ställa 

frågor. Gruppen är 

öppen för alla som är 

intresserade av 

släktforskning. Du finner 

gruppen via 

nedanstående länk. 

https://www.facebook.co

m/groups/genealogi/ 
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Fler evenemang att ha koll på 

Nu på torsdag kväll, den 21 november, är det dags för Mats 

Johansson att hålla fortsättningen på höstens introduktion till 

släktforskning. 

Två veckor senare, torsdagen den 5 december, hålls 

höstterminens sista DNA-kafé. 

Lördagen den 7 december har vi temadag ”Fångar” mellan 

klockan 10 och 15. 

Utöver detta tillkommer arbetstisdagar och arbetslördagar, för 

den som är sugen på att hjälpa till med exempelvis registrering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya öppettider hos GF 

Tisdagar 14.00–20.00 

Torsdagar 16.00–20.00 

Vissa lördagar 

De nya öppettiderna gäller från och med november. 

Från och med 2020 kommer torsdagarnas öppettider 

endast att gälla de dagar då vi har ett evenemang i 

lokalerna (DNA-kafé, föredrag och liknande). 

Prenumerera på Svensk Genealogisk Tidskrift 

Nästa år gäller nya priser på vår prenumererade tidskrift SGT.  

Två nummer per år ingår. 

Medlemmar: 200 kronor 

Icke medlemmar: 250 kronor 

Juridiska personer: 350 kronor 

Till utrikes adress: tillägg 100 kronor 

Från och med 2020 kan du även teckna ett plusmedlemskap 

i Genealogiska Föreningen, där SGT-prenumeration ingår. 

Årsavgiften blir då 400 kronor. 


