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Hej alla läsare, här kommer årets andra nyhetsbrev! 
Släktforskningens dag den 20 januari uppmärksammades på Stockholms stadsarkiv som höll 
lördagsöppet och SSGF var där för att prata med gamla och nya medlemmar, hjälpa till vid 
datorerna och vi fick lyssna på forskaren Håkan Henrikssons berättelser om Karl XII:s krigsfångar 
i Sverige och några av deras öden. En ny kurs i Stockholmsforskning är igång och vi har en hel del 
spännande att se fram emot, missa exempelvis inte studiebesöket på Historiska museet den 21 
februari, och se redan nu till att boka in årsmötet den 17 mars! Mer information om detta 
kommer inom kort. 
 

Kalendariet  

Välkomstträff för nya medlemmar! 
Onsdagen den 7 februari kl. 18.30, föreningslokalerna, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
SSGF:s styrelse vill hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och har bjudit in dessa till en 
välkomstträff. Ta gärna tillfället i akt att träffa styrelsen och erfarna släktforskare. Du har kanske frågor 
om föreningen och/eller släktforskning som vi kan hjälpa dig med. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Ingen 
föranmälan behövs. 

 

Sårade soldater – Livet efter stormaktens krig 
Söndagen den 11 februari kl. 14.00, föreningslokalerna, 
Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 
Under 1500- och 1600-talen blev krigen längre och blodigare 
än någonsin tidigare. Krigets offer har alltid stått i 
skymundan. Vad hände med de sårade soldaterna när de 
återvände hem till Sverige från slagfälten? Många var svårt 
lemlästade och hade ingen möjlighet att själva arbeta för sin 
försörjning. Erik Petersson är historiker och verksam vid 
Linköpings universitet. Han kommer nu till SSGF och berättar 
historien om dem som sårats i krigen och lägger en 
bortglömd pusselbit till den svenska historien. Ingen 
föranmälan behövs. 
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Forskarkvällar 
Tisdagen den 13 februari samt måndagen den 26 februari kl.17.00, föreningslokalerna, 

Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 

Nu fortsätter forskarkvällarna i Huvudsta. Vi forskar tillsammans på egna datorer (några 

finns till låns). Erfarna forskare finns på plats för att hjälpa dig hitta rätt källa och tyda gammal text. Du 

får tillgång till Arkiv Digital, den kompletta Rotemannen 3 och Sveriges Dödbok 1860-2016 med flera 

databaser. På forskarkvällarna bjuder vi på kaffe. Smörgåsar finns att köpa. SSGF:s Boklåda har också 

öppet där du kan 

botanisera i ett brett 

sortiment av böcker.  

Vi har forskarkvällar 

varannan vecka och 

kommande datum är 

tisdagarna 13 och 27 

mars. Alltid med början kl. 17.00 och de pågår så länge vi orkar. Ingen anmälan behövs, men meddela 

gärna deltagande till info@ssgf.org.  

 

Ett livsöde under andra halvan av 1800-talet i Nyköping och Stockholm  
Tisdagen den 20 februari kl.  19-21, Ångermannagatan 180, Vällingby 
Västerortsgruppen bjuder in till en kväll med två berättelser. När man börjar släktforska får man alltid 
det trista rådet – Intervjua de äldre. Svärmor berättade: ”Min mormors mor dränkte sig, när hon väntade 
sitt tredje oäkta barn, genom att hoppa i Stockholms Ström.” Följ med och se vad som låg bakom 
släktskrönan och följ svärmors mormors mor genom livet.  

Inrikes pass - en dold arkivskatt görs tillgänglig.  
Förr fick man inte resa hur man ville inom Sverige utan var tvungen att få ett pass utfärdat för den resa 
man skulle göra. I passet fanns uppgifter om yrke, resmål, avreseort, väg som personen måste färdas 
samt utseende (en sorts ”passfoto”). I arkiven finns listor, så kallade passjournaler, över utfärdade pass. 
Sedan 2010 har Genealogiska Föreningen drivit projektet Inrikes pass för att skapa ett sökbart 
personregister med länk till bild på originalkällan. Mats Johansson föreläser om båda programpunkterna. 
Kontaktpersoner 
Eva Löfman, 0704-153609, eva.lofman@outlook.com 
Ulla Björklund, 0705-103732, ulla.a.bjorklund@outlook.com 

 

”Massakern vid muren” 
Onsdagen den 21 februari kl. 18.30, Historiska museet, Narvavägen 13-17 
Vi samlas 18:15 för att 18:30 få en guidad visning av den omtalade utställningen ”Massakern vid 
muren” om det blodiga slaget om Gotland 1361. Med hjälp av ny kunskap och världsunika fynd berättas 
historien om hur 1 800 gotländska bönder dog i en brutal strid mot danska soldater. Möt dem som var 
med i slaget den 27 juli 1361. 
    I juli 1361 invaderas Gotland av danske kung Valdemar Atterdags soldater och gotländska bönder 
griper till vapen för att försvara ön. Slutstriden står vid Visby ringmur. Utställningen på Historiska Museet 
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visar världsunika rustningsdetaljer. Vi får möta fem olika levnadsöden, tre gotlänningar 
och två danska soldater. De mänskliga kvarlevorna vittnar på ett påtagligt sätt om krigets 
brutalitet. Vi kommer nära krigets verklighet. 
    Med hjälp av ny kunskap berättas historien om hur 1800 gotländska bönder dog i en 
brutal strid med danska soldater. Vi får möta fem olika levnadsöden – tre gotlänningar 

och två danska soldater, De mänskliga kvarlevorna vittnar på ett påtagligt sätt om krigets brutalitet och 
verklighet. Kostnad 50:-. Antalet platser är begränsat och föranmälan sker senast 18/2 till info@ssgf.org. 
 

Stående arrangemang 

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. På plats finns en mängd databaser och andra hjälpmedel till förfogande för diverse 
problemlösning. Varmt välkomna! 

Släktforskarsnack 
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. Varmt 
välkomna! 

Årsmöte 2018 
SSGF håller i år årsmöte i Hartwickska huset, beläget på S:t Paulsgatan 39 C (hörnet Timmermansgatan). 

Klockan 11.00 startar vi mötet och vi kommer hålla till i lokalen Gästabudet. Enklaste sättet att ta sig dit 

är med tunnelbanans röda linje till Mariatorget, eller med pendeltåget till Stockholms södra, uppgång 

Swedenborgsgatan.  

Hartwickska huset uppfördes 1769 och är ett av Södermalms äldsta hus, mer information om husets 

historia hittar ni i länken här! Hartwickska huset. 

 

Årsavgift 2018 
Avgiften för medlemskap i SSGF är oförändrad 140 kr per person och 210 kr för familjemedlemskap. 

Vårt plusgirokonto är 35 82 69-9. 

Ange gärna ditt medlemsnummer i betalningens meddelandefält. Medlemsnumret står på baksidan av 

senaste numret av AnRopet. OBS att medlemsnumret har två delar, siffran efter bindestrecket talar om 

vilket år som du har betalat medlemsavgift för. 

 

mailto:info@ssgf.org
http://www.hartwickska.se/Hartwickska_Huset/Da_och_nu.html


  2018 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 2 2018 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

 

Månadens tips 
Riksarkivet håller 7 februari kl. 15.00 ett forskarföredrag i Marieberg om Stockholms 

stads tänkeböcker. För vidare information se www.riksarkivet.se där man även kan ta del 

av den information som nu lagts ut med anledning av att det nu är gratis att ta del av de 

digitala arkivhandlingarna. Riksarkivet firar ju även 400 år i år och det kommer 

uppmärksammas på olika sätt.   

 

 

http://www.riksarkivet.se/

