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         Nyhetsbrev Nr 7 2013 
 
 

Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och vi är på väg mot hösten. Höstmånad var 

det gamla namnet på september. September betyder sjunde och hade den platsen i 

den gamla romerska kalendern. Mars var första månaden i det romerska året. 

 

Hoppas Du hade en skön och avkopplande sommar och nu är redo för en ny 

”släktforskningssäsong”. 

 

I korthet: Arningekvällarna blir den 25 september, 9 oktober och den 13 november. 

SSGF:s hjälp för släktforskare på Stockholms stadsarkiv börjar i normal omfattning 

fr o m 5 september (se vidare nedan). Den 12 samma månad har SSGF sin sedvanliga 

höstupptakt på Stockholms stadsarkiv. ArkivDigital är inbjudet för att berätta och 

visa sitt utbud (se detaljer nedan). 

 

Påminnelse: den 14 september är sista anmälningsdag för kvällskursen på 

Krigsarkivet. Passa på att lära Dig hur man personforskar på arkivet där det mesta är 

på papper. Mer information finns på SSGF:s hemsida 

http://www.genealogi.se/stockholm/ . 

 

Efterlysning - föreningen behöver en stor och stark medarbetargrupp, som har ork 

och vilja att ställa upp och representera och bistå vid föreningens olika arrangemang, 

Vi hoppas att just Du vill vara en av dem. Hör av Dig till Charlotte Hellberg 

charlieh68@hotmail.com eller någon annan i styrelsen. E-postadresser och telefonnr 

finns på www.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 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 5 september - 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. 

http://www.genealogi.se/stockholm/
mailto:charlieh68@hotmail.com
http://www.ssgf.org/
http://www.genealogi.se/kalendarium/search.php?search=stockholm
http://www.ssgf.org/
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Torsdag 12 september– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-

18.00.  
Chris Henning, Olle Månsson, Barbro Nordlöf eller Eva Löfman finns på plats för att 

hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem som du har.  

 

Torsdag 12 september – ArkivDigital - Stadsarkivet, kl 18.00-20.00.  
Niklas Hertzman, ArkivDigital, gästar oss för att visa ArkivDigitals tjänst med 

kyrkböcker och andra källor på nätet samt berätta om framtidsplanerna. Ingen 

föranmälan. 

Plats: Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan 6 

 

Torsdag 19 september - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00–

18.00.  
Som 12 september ovan. 

 

Onsdag 25 september– 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.  

Föranmäl dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org  
 

Torsdag 26 september – Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-

18.00. 
Som 12 september ovan. 
 

FÖRORTSGRUPPERNA 

Västerortsgruppen 

Tisdag den 17 september kl 15.30 -17.00 – Studiebesök OBS 

TIDEN  
Spökslottet - Längst upp på Drottninggatan ligger Hans Peter Schefflers hus med 

park och lusthus. Här har det spökat sedan 1800-talet. Här finns också en 

omfattande konstsamling. Allt detta får vi veta mera om 

Föranmälan krävs, lämnas till Eva senast 12 september, begränsat antal deltagare. Avgift 30 

kr/pers. Förtur för medlemmar i Västerortsgruppen. 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:eva@promediafoto.com
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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@akzonobel.com eller 

marianne.stromberg@bredband.net. 

 
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   

 

 

STOCKHOLMS STADSARKIV 
 

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

arkiv/Program/ 

 

 

Stockholm för snart 50 år sedan: 
 

 
Hamngatan, Stockholm, augusti 1966   Foto: Pär-Erik Nordin   
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