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25 år med SSGF 
Det skall firas 

25 000 kr står på spel 
 

SSGF: styrelse har beslutat dela ut högst 25 000 kr till väl meriterade 
släktforskare som gjort något positivt för stockholmsforskningen. 

Ansök eller nominera kandidater till detta specialtillfälle. I ansökan eller 
nominering skall framgå en motivation för varför just denna person är väl 

meriterad och vad personen gjort som är positivt för stockholmsforskningen. 

Styrelsen kommer att utse den eller de som får dela på dessa pengar. Endast 
enskilda personer kan ansöka eller nomineras. Sista dag för ansökan eller 

nominering är den 15 februari 2009. 

Sänd ansökan till SSGF Styrelsen, info@ssgf.org. 

Högtidligt utdelande av priset kommer att ske på släktforskningens dag i 
mars 2009. 

 

 

Information om nytillkomna eller ändrade program finns på www.ssgf.org 
eller Rötters kalendarium www.genealogi.se. 

 

Torsdagen den 15 januari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera alla möjliga släktforskarfrågor, ge tips och råd 
samt sporra varandra till vidare forskning. En nyhet i år är att tala om och 
visa användningen av cd-skivor och Internet. 
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 
08-604 28 37 (kväll/helg). 

Onsdagen den 21 januari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30 
Vi hjälper dig att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar och tolka texter så att 
du kommer vidare i din forskning. Kostnaden är 50 kronor. 
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller helst på 
formuläret på vår hemsida. 
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Onsdagen den 4 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30 
Vi hjälper dig att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar och tolka texter så att 
du kommer vidare i din forskning. Kostnaden är 50 kronor. 
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på 
formuläret på vår hemsida. 

Onsdagen den 4 februari – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00 
Välkommen till Stadsarkivet i ”glasburen” intill forskarsalen, där du kan 
ställa frågor, få svar, ge svar, diskutera och byta erfarenheter om 
släktforskning i hela Sverige och våra grannländer (alltså inte enbart 
Stockholm) under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs. 

Torsdagen den 5 februari – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi återkommer med kvällens tema på hemsidan och Rötters kalendarium. 
Anmäl dig till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg). 

Lördagen den 7 februari – Temadag Östergötland, 10.00-13.00 
Klockan 10 berättar östgötaforskaren Bosse Lindwall om sin och Henrik 
Moséns bok om de östgötska bonderiksdagsmännen under ståndsriksdagen 
och arbetet som ledde fram till den. Det går även att köpa boken på plats. 

Därefter blir det anbyten i Östergötland under ledning av Elisabeth Thorsell. 
Anmäl till Elisabeth, 08-580 188 97, elisabeth@etgenealogy.se 

Torsdagen den 12 februari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera alla möjliga släktforskarfrågor, ge tips och råd 
samt sporra varandra till vidare forskning. Vi talar om och visar hur man 
kan använda cd-skivor och Internet i sökandet. 
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 
08-604 28 37 (kväll/helg). 

Onsdagen den 18 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30 
Vi hjälper dig att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar och tolka texter så att 
du kommer vidare i din forskning. Kostnaden är 50 kronor. 
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på 
formuläret på vår hemsida. 

Tisdagen den 24 februari – Svenska porträttarkivet, klockan 16.00 
Välkomna till en guidad visning på Svenska porträttarkivet, 
Riddargatan 13 c, Armémuseets västra flygel. Vi träffas vid ingången till 
Fototeket senast 15.45. 
Porträtten omfattar bilder av svenskar ur alla stånd, från reformationstiden 
till idag. De är utförda i alla slags material, från paradporträtt i olja till 
amatörteckningar och silhuetter. 1984 var antalet fotograferade och 
dokumenterade porträtt ca 60 000. För att underlätta forskningen har 
porträtten registrerats alfabetiskt på den avbildades namn, register över 
konstnärerna, över ägare och en förteckning över daterade porträtt. 

Eftersom antal besökare är begränsad gäller först till kvarn, dock före sista 
anmälningsdag som är den 10 februari. Avgiften är 30 kronor. Ett extra 
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besök kan ordnas den 3 mars om vi blir många. 
Anmälan till Ginger 08-89 05 94 eller 0704 429 615. 

Lördagen den 21 mars – Årsmöte, Släktforskningens dag 
Boka datum. Platsen blir Stockholms stadsarkiv; tid och program meddelas 
senare. 

Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 
Onsdagen den 28 januari, 19.00-21.00 
Moster Mimmi och drottning Sofia – journalisten Ing-Marie Froman 
berättar om sin släkt. 

Onsdagen den 25 februari - Amerikakväll, 19.00-21.00 
Har du anhöriga som rest till Amerika, stannade de där eller kom de 
tillbaka? Vad hade de med sig hem? Ta med föremål – t.ex. en silversked, 
en tavla, ett foto, ett brev – och berätta en liten historia. 

Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, 
Ångermannagatan 180, Vällingby. 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, 0704 15 36 09,eva@promediafoto.com, 
och Ulla Björklund, 0705 10 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com 

Solnagruppen 
Tisdagen den 20 januari – Studiebesök på GF, 18.00 
Helena Nordbäck berättar om Genealogiska Föreningen och visar de unika 
samlingar av arkiv, böcker, register, tidningar, tidskrifter m.m. som finns i 
de nya lokalerna i Huvudsta. Adressen är Anderstorpsvägen 16. Antalet 
deltagare är begränsat så anmäl er snarast till Berit eller Kerstin. 
Solnagruppens medlemmar har företräde den här gången. För er som inte är 
medlemmar i GF kostar besöket 20 kronor. 

Tisdagen den 17 februari – Svenskt namnskick i gångna tider, 19.00 
Hans Högman berättar om det svenska namnskicket i äldre tider. 

Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28 
och Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 
0706 903804. 
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Dit kommer du med 
tunnelbanan eller buss nr 113 till Västra Skogen. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Måndagen den 26 januari 2009 kl 19.00 – ”Ringar på vattnet” 
Kerstin Olsson berättar hur hon har gjort sin släktbok "Ringar på vattnet". 
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 04 102 (arbetet), 
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg), 
marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller 
marianne.stromberg@bredband.net 
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö 
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SSGF söker ny webbredaktör! 
Är du intresserad av att hjälpa till att bygga upp vår hemsida och sedan 
underhålla den? Du får innehållet skickat till dig, men du bestämmer hur det 
ska presenteras. Det kan ta någon eller några timmar i veckan eller hur 
många du vill. 

Kontakta Kerstin Almroth 08-82 87 11, kers.almroth@telia.com eller Mats 
Ahlgren, 0707 937 231 

 

 

Nytt från Stadsarkivet 

Allmänna barnhusets rullor 
Möjligheterna att söka i Allmänna barnhusets rullor har förbättrats. 
Sök på namn eller nummer på barnhusbarnen – sök bland 66 000 bilder. 
Följ länken 
www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Sokvagar/Allmanna-barnhuset/ 

Stadsingenjörens kontor 
Delar av tre intressanta serier ur Stadsingenjörens kontor har digitaliserats 
och finns tillgängliga på stadsarkivets webbplats: 
Detaljkartor eller församlingsritningar 
Äldre bygglovsansökningar 
Holms tomtbok 

Följ länken 
http://www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Kart--och-
ritningsarkivet/Stadsingenjorskontoret/ 

Register till mantalsuppgifter 
SSA har publicerat fler poster i registren till mantalsuppgifter. Det material 
som publicerats är året 1882 och det innehåller 123 000 poster. 
Följ länken 
www.ssa.stockholm.se/register-till-mantalsbocker 

 


