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Nu är höstens aktiviteter i full gång. Här kommer några SSGF-tips för november. 
Passa på att få hjälp i sökandet efter anmödrar och –fäder! 
 
November kallades förr Vintermånad. Den var då för många den första månaden på 
en ny arbetsplats. Medeltemperaturen i Stockholm är normalt +2,8º. Björnen går i ide 
under november. Men det gör inte vi människor även om det ibland skulle kännas 
skönt att göra så. Nu kan oftast uteaktiviteterna lämnas därhän och istället kan 
släktforskningen intensifieras.  
 
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 Solna. 

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. 
 
KALENDARIET 
 
Torsdag 1 november - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 13.00-
20.00 
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” intill 
forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om 
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen 
föranmälan. 
 
Onsdag 7 november – 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna. 
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för 
oss.  
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till 
hållplatsen Måttbandsvägen.  
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org . 
 
Torsdag 8 november - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.00-
18.00.  
Se vidare 4 oktober ovan med det tillägget att det är antingen Chris Henning eller 
Olle Månsson och ibland båda som hjälper till med problemlösandet. Fortfarande 
söker vi någon frivillig som kan ställa upp och hjälpa vid någon eller några av dessa 
träffar. 
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Torsdag 15 november - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.00-
18.00.  
Se vidare 8 november ovan. 
 
Torsdag 15 november – Guldmedaljörernas anor – Stadsarkivet  
Kl 18.00-20.00 
Jan Appelquist presenterar anorna till de svenska guldmedaljörerna vid 1912 års 
Olympiska spel i Stockholm 
Anmälan senast 5 november till Rosine Sandberg e-post nettle@telia.com eller tel 
070-581 08 09. 
 
Onsdag 21 november. – 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna. 
Avgift: 50 kr/person.  
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida www.ssgf.org mailto: eller per e-
post info@ssgf.org  
 
Torsdag 22 november - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca15.00-
18.00.  
Se vidare 8 november ovan. 
 
Torsdag 29 november - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca15.00-
18.00.  
Se vidare 8 november ovan.
 
FÖRORTSGRUPPERNA 

Västerortsgruppen 
  

Tisdag 20 november, kl 19-21 Lite ovanligare sjukdomar i 
släktforskningen 
Marianne Ljunggren , f d sjuksköterska och erfaren släktforskare, berättar. Vet du 
vad ”gyllenåder” eller ”moderspassion” är? Varför skrev prästen att barn dog av 
”slag” 3-4 månader gamla? 
Möteslokal: Ritstiftet, Ångemannagatan 180, Vällingby Centrum. 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

Solnagruppen 
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är 
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Frågor besvaras av Kerstin Almroth, 
kers.almroth@telia.com eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se. 
Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till västerortsgruppens möten, se ovan. 

mailto:nettle@telia.com
http://www.ssgf.org/
mailto:
mailto:info@ssgf.org
mailto:eva@promediafoto.com
mailto:ulla.a.bjorklund@hotmail.se
mailto:kers.almroth@telia.com
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Lidingögruppen 
 

Uppstartsmöte i slutet av november 
Exakt dag och tid är ännu inte fastställd. Hannelie meddelar senare det till de som 
redan har anmält intresse. Övriga intresserade kan kontakta Hannelie Hillertorp, 
hannelie.hillertorp@gmail.com för vidare information. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
 

Måndag 12 november – Runda bordet – Din mormor 
Fortsättning från gången innan - Det vill säga var och en berättar själv om sin 
forskning, vad man fått fram och hur, vad man inte har lyckats med och vad man 
ännu inte löst. Nu gäller det inte forskningen generellt utan om din mormor (eller 
mormors mor). - Nu är det deras tur, de som vi inte han med förra gången och de 
som inte var med då.  
Möteslokal: Akzo Nobel Car Refinishes AB, Mediavägen 1, Tyresö. Kaffe som vi dricker 
någon gång under kvällen kostar 20 kronor. 
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10 
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@tso akzonobel.com eller 
marianne.stromberg@bredband.net. 

Aktiviteter på Stadsarkivet 
 
Gå in på webbplatsen www.ssa.stockholm.se och se vad som händer på Stockholms 
stadsarkiv. 
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