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Vintern kom till slut till Stockholmsområdet. Även om det drar med sig halka osv 
finns det ett positivt faktum: det har blivit ljusare tack vare snön på marken.  
 
Eftersom vi närmare oss slutet av januari har terminen på Stockholms stadsarkiv 
redan dragit igång. Den fortsätter i februari på vanligt sätt.  
 
Redan nu kan det vara på sin plats med en påminnelse om föreningens årsmöte. Det 
går av stapeln den 15 mars på Stadsarkivet i samband med Släktforskningens dag. 
Glöm inte bort det! Det är viktigt att delta i årsmöten för att påverka. 
 
Det har varit tekniska problem med SSGFs E-postadress info@ssgf.org den 
senaste tiden. Men de har löst sig nu. Om du skickat E-post och fått ”studs” ber 
vi dig skicka det igen.  
 
Hänt sedan sist: 
Besöket på Farmacihistoriska museet lockade åtta intresserade.  
 
Styrelsen har beslutat att det även denna termin blir tre Arningekvällar. De två 
första är redan i februari och den tredje blir i mars. 
 
Släktforskardagen i Huvudsta rönte så pass stor uppskattning att styrelsen har 
beslutat att arrangera en sådan också i vår. Mer om det kommer i ett senare 
Nyhetsbrev. 
 
 
Kurs i personforskning på Krigsarkivet 
I vår kör vi åter den populära SSGF-kursen på Krigsarkivet om det spännande materialet där. 
Denna termin blir det enbart en dagkurs. Kursen går på måndagar 8 tillfällen 24/2-14/4.Tiden 
är kl. 15-16:30. Kursen kostar 600:- (750:- om du inte är SSGF-medlem. Medlemskap kostar 
140:-).I kursavgiften ingår också ett kompendium.  
Anmäl dig senast 18/2 till vår e-postadress info@ssgf.org. Samma vecka skickas sedan en 
bekräftelse ut tillsammans med inbetalningsinfo.  
Kursen är en moderniserad version av den kurs som tidigare hållits i samarbete med 
Krigsarkivet. Varje lektion innehåller både teori och visning av arkivmaterial, och lärarna 
kommer från arkivet.  
 
Kursinnehåll i korthet: 
a      Indelta och värvade ryttare och soldater (de viktigaste rullserierna, kontrakt, torpsyner 
etc). 
b     Båtsmän och skeppsgossar (motsv. källor). 
c     Officerare och underofficerare. 
d     Beväringar och värnpliktiga under 1800- och 1900-talen samt pensioner. 
e     Handlingar om straff och sjukdom. 
f     Enskilda arkiv, kartor och bilder. 
 
 

Nyhetsbrev nr 1 2014 
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54  SOLNA 

info@ssgf.org; www.ssgf.org 

mailto:info@ssgf.org
mailto:info@ssgf.org


2 

 
Kalendariet  
 
Torsdag 6 februari - Problemlösarträff – Stadsarkivet, kl 13.00-
20.00  
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” intill forskar-
salen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om släktforskning 
under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 
 
Tisdag 11 februari- Rettigska huset – Museivåningen – kl 17.00 
Familjen Rettigs våning i det Rettigska huset visas. Samling redan kl 16.50 för 
upptagning av besöksavgiften, som är 50 kr per person. Antalet besökare är 
begränsat till högst 20!
Våningen är möblerad i stilen från förra sekelskiftet. Huset är säte för Kungliga 
Vitterhetsakademien. Läs mer på 
http://vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/rettigska_huset
 
Föranmälan krävs snarast till info@ssgf.org. 
Plats: Villagatan 3, Stockholm 
 
Onsdag 12 februari– Forskning i Arninge, kl 16.00-19.30 
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma vidare i 
din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka 
innebörden i en text.  
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för 
oss. 
För information om kollektivtrafik till och från Arninge använd SLs reseplanerare. 
Gott om fria parkeringsplatser.   
Föranmäl Dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org  
 

Torsdag 13 februari– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och någon/några av följande: Charlotte Hellberg, Eva Löfman, Olle 
Månsson och Barbro Nordlöf från SSGF finns på plats i första hand mellan kl 15 och 
18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem som du har. De kan också 
finnas på plats någon timme före och efter dessa tre timmar, dock senast till kl 20 då 
arkivet stänger. 
 
På samma sätt är det de därpå följande torsdagarna, dvs 20 och 27februari. 
 
Torsdag 20 februari – FamilySearch – Stadsarkivet, kl 18.00.  
Sven Luthman berättar, förevisar och ger tips om hur vi kan använda nättjänsten 
FamilySearch i vår forskning. Sven tar gärna emot frågor i förväg för att bättre 
kunna anpassa genomgången för våra behov. Skicka undringarna snarast till 
sven@luthman.net. 
FamilySearch är en släktforskningsorganisation som ägs och drivs av Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga vanligtvis kallad Mormonkyrkan. Den driver också 
nättjänsten FamilySearch. 
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Lördag 22 februari – Öppet Hus i Huvudsta kl 11.00-16.00 
Föredrag, försäljning och släktforskningshjälp med tilltugg. SSGF, Föreningen för 
Smedsläktsforskning, DIS-Öst, Sällskapet Vallonättlingar och Genealogiska 
Föreningen – Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek hälsar alla välkomna. 
Plats. Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta Centrum, Solna, T-bana Huvudsta 
 
Onsdag 26 februari– Forskning i Arninge, kl 16.00-19.30 
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan Du få hjälp att komma vidare i 
din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar eller tolka 
innebörden i en text.  
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för 
oss.  
För information om kollektivtrafik till och från Arninge använd SLs reseplanerare. 
Gott om fria parkeringsplatser.  
Föranmäl Dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org  
 
 
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna 
www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program på 
Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Huvudsta. 
 
Förortsgrupperna 
 
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är 
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta aktuell kontaktperson först. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
 
Någon aktuell information finns inte tillgänglig. 
 
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10 
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@akzonobel.com eller 
marianne.stromberg@bredband.net. 

Västerortsgruppen 

Tisdag 18 februari – Gårdsgenealogier, d.v.s. geografisk forskning 
i socknen - kl 19 -21 
Tomas Alriksson berättar om hur han arbetat med gårdsgenealogier, d.v.s. geografisk 
forskning i socknen. Han började släktforska redan som tonåring på 70-talet, genom 
att prata med äldre släktingar, titta på foton, läsa köpehandlingar m.m. Han har 
forskat med tonvikt mer på sin hembygd än på sin släkt och därigenom kunnat byta 
information med andra släkter. Här berättar han om sin forskning. 
 
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, 
Vällingby Centrum 
 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com. 
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Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny 
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGFs hemsida www.ssgf.org eller mejla 
till info@ssgf.org.   
 

SSGF på Facebook 
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli 
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Där informeras om aktiviteter och 
annat som händer inom SSGF. 
 

Stockholms stadsarkiv 
Stadsarkivets program finns på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-
arkiv/Program/
 
Stockholm för drygt 40 år sedan 
 

 
Södergatan söderut 1971 innan den däckades över och byggdes om till Söderleden. 
(Foto: Pär-Erik Nordin) 
Obs! Fotot i förra nyhetsbrevet är också från 1971 och inte som felaktigt angavs. Det 
är taget vid samma tillfälle som detta. 
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