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         Nyhetsbrev Nr 4 2013 
 
 

SSGF:s årsmöte gick av stapeln förra lördagen. En lista över den nya styrelsen och 

andra valda funktionärer finns mot slutet av detta nyhetsbrev.  

 

Det där med våren som jag nämnde i förra nyhetsbrevet stämde inte alls. Här i de 

södra förorterna till Stockholm ligger snön fortfarande ganska djup. Men under april 

ska väl snön smälta undan på gräsmattorna och andra ställen. Gräsmånad var det 

gamla svenska namnet på april. Ordet april kommer från latinska ordet aperire som 

betyder öppna, dvs jorden öppnar sig för solen.  

 
Upprop – Registrera kyrkböcker och bli bättre på att läsa gammal 

text! 

 

Vill du bli bättre på att läsa gammal handstil? Ett bra sätt är att hjälpa till med vårt 

registreringsprojekt för kyrkböcker i Stockholms stad och län. Vi tänker nu testa att ni som 

vill delta är med på våra Arningekvällar. Då finns också fördelarna att ni blir en grupp som 

jobbar på samma ställe samtidigt. Dessutom finns andra på plats att fråga, om något är alltför 

svårläst. 

 

Vi sätter igång på Arningekvällen 10/4, med ev. forts. senare i vår. Om du är intresserad av 

att hjälpa till, hör av dig snarast till info@ssgf.org, och meddela också om det är någon 

församling du är speciellt intresserad av att registrera. 

 

Givetvis kostar Arningekvällarna ingenting för den som är där för att hjälpa till med 

registrering. 
 

-   •   - 

 

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 4 april - 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 

i hela Sverige under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 

mailto:info@ssgf.org
http://www.genealogi.se/kalendarium/search.php?search=stockholm
http://www.ssgf.org/
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Onsdag 10 april– 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.  

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 11 april– Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-18.00.  
Chris Henning, Olle Månsson eller Barbro Nordlöf finns på plats för att hjälpa till att 

lösa de forskarfrågor och –problem som du har.  

 

Torsdag 18 april - Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00–18.00.  
Som 11 april ovan. 

 

Torsdag 18 april - Anbyten Södermanland - Stadsarkivet, kl 18.00.  
Först håller Ulf Berggren ett föredrag om vad som skiljer släktforskning i Söderman-

land från andra landskap, både när det gäller själva källorna och vilka speciella hjälp-

medel som finns. Därefter blir det anbyten i Södermanland 

Anmälan senast torsdag 11 april direkt till Ulf ulfbulfb@yahoo.se med uppgift om 

vilka sörmländska socknar och släkter du forskar på. 

 

Torsdag 25 april – Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-18.00. 
Som 11 april ovan. 

FÖRORTSGRUPPERNA 
 

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny 

förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org eller 

mejla till info@ssgf.org   
 

Västerortsgruppen 
 

Tisdag den 7 maj – Studiebesök hos GF - kl 17.30     
Genealogiska Föreningen – Vi får en visning i GF:s lokaler. Här finns Sveriges 

största bibliotek/arkiv för släktforskare, m ånga släktutredningar som inte finns 

någon annanstans, mängder med hembygdslitteratur, ortshistoria, yrkesmatriklar, 

familjeregister och annat samt material från övriga Norden. 

 

Föranmälan krävs senast 25 april till Eva eller Ulla, begränsat antal deltagare. 

Vägbeskrivning lämnas efter anmälan. 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 

Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se 

 

mailto:info@ssgf.org
mailto:ulfbulfb@yahoo.se
http://www.ssgf.org/
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
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. 

 

SSGF:S STYRELSE OCH ANDRA VALDA FUNKTIONÄRER 

 
Ordförande  Tord Påhlman 

Övriga styrelseledamöter Gustaf Adlercreutz kassör 

  Ulf Berggren 

  Johan Haage 

  Charlotte Hellberg 

  Chris Henning 

  Leif Mårtensson vice seketerare 

  Pär-Erik Nordin 

  Carl Szabad  vice ordförande 

  Bengt Göran Vestin sekreterare 

 

Revisor  Leif Gidlöf 

”-  Kent Ribbeklint 

 

Revisorssuppleant Jan Appelqvist 

 

Valberedning 

Sammankallande Kristina Wennerlund Eriksson 

Ledamot  Eva Löfman 

”-  Helena Nordbäck 

 

 

STOCKHOLMS STADSARKIV 

Stadsarkivets program för våren finns på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-

arkiv/Program/ 

             

Klarar de japanska 

körsbärsträden i Kungs-

trädgården att slå ut till 

Valborg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto: Pär-Erik Nordin   
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