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Vårdagjämningen är passerad och under senare delen av april drar vårbruket igång 
här i Stockholmstrakten. Fast i år lär det bli något tidigare. När detta distribueras har 
vi gått över till sommartid med allt vad det innebär med tidigare uppstigning och 
störda morgonrutiner.  
 
Du som har möjlighet, passa på att släktforska i Huvudsta lördagen den 26 april 
tillsammans med andra medlemmar. Ta med din bärbara dator eller läsplatta och kom 
till släktforskarförbundets lokaler. Läs mer i kalendariet nedan. 
 
Hänt sedan sist: 
SSGF:s årsmöte gick av stapeln den 15 mars på Stadsarkivet. Årsmötesprotokollet 
kommer att läggas upp på SSGF:s hemsida så snart det är justerat. Den nya styrelsens 
sammansättning visas senare i nyhetsbrevet. Men ansvarsfördelningen inom den 
visas inte. Den kommer på hemsidan först när protokollet från styrelsens 
konstituerande möte är justerat.  
 
36 medlemmar deltog i årsmötet. Några färre än vid 2013 års årsmöte. Kan 
väderomslaget till kallt, blåsigt väder med regn och snö ha bidragit till det lägre 
antalet deltagare?   Ja, troligen. Det var inte heller lika många besökare som vanligt 
på Släktforskningens Dag (225 personer enligt Stadsarkivet) som följde på 
årsmötet. Men de två föredragen – ”När våra grannar blev Stockholm ...” och ”Hur 
man hittar familjens svarta får …” – drog mycket folk, särskilt det senare som blev 
mer än fullsatt. Några åhörare fick stå i dörröppningen och lyssna. 
 
Temakvällen Hälsingland den 20 mars lockade sex intresserade.  Chris Henning och 
Lars-Erik Almberg höll i kvällen och var för de som forskar i, på och om detta 
landskap,  
 
 
Kalendariet  
 
Torsdag 3 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 
under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 
 
Torsdag 10 april– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och någon/några av följande: Charlotte Hellberg, Eva Löfman, Olle 
Månsson och Barbro Nordlöf från SSGF finns på plats i första hand mellan kl 15 och 
18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem som du har. De kan också 
finnas på plats någon timme före och efter dessa tre timmar, dock senast till kl 20 då 
arkivet stänger. 
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På samma sätt är det de därpå följande torsdagarna, dvs 24 och 31 april men 
INTE Skärtorsdagen den 17 april. 
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Torsdag 24 april – Skråarkiv – Stadsarkivet, kl 18-20 
Arkivarien Urban Johansson berättar om skråarkiv. Var finns de, vad innehåller de, 
hur hittar man i dem? Exempel ges från bl a bokbindarskråarkivet i Stockholm. Ingen 
föranmälan. 
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Lördag 26 april – Forskardag i Huvudsta, kl 10.00-? 
Lördag 26/4 har vi forskardag i Huvudsta, i förbundslokalerna på Anderstorpsvägen 
16. Det blir ungefär som våra forskarkvällar i Arninge men en heldag. Vi forskar på 
nätet med våra egna medhavda datorer, läsplattor e dyl. Ett antal erfarna forskare 
finns på plats för att hjälpa till med frågor, tydning av gammal text o dyl. På plats har 
vi också tillgång till ett antal cd-skivor och viss litteratur. 
 
Vi börjar kl 10, äter gemensam lunch på restaurang Svea i huset ca kl 13, och forskar 
sedan vidare så länge vi orkar. Det finns också möjlighet att fika på plats.  
 
Avgift 50,- betalas vid ankomsten. I avgiften ingår forskarplats och forskningsstöd, 
dock ingen lunch. Anmäl dig senast 23/4 till info@ssgf.org och meddela i anmälan 
om du själv har ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR e dyl. Om du inte har någon 
dator e dyl att ta med men ändå vill vara med, hör av dig. Det finns någon dator på 
plats som också kan användas.  
 
Plats: Anderstorpsvägen 16, i Huvudsta och nås enkelt med t-bana: blå linjen mot 
Hjulsta (T10) avstigning Huvudsta och sedan 5 minuters promenad.  
 
 
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 Huvudsta. 
 
 
Förortsgrupperna 
 
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är 
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens kontaktperson först. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
 
För aktuellt program kontakta Marianne Strömberg, kontaktinfo nedan. 
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. 
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Västerortsgruppen 
 
Gruppen har inte planerat något möte under april. Sista mötet för terminen är den 6 maj. Se 
nedan om detaljer. 
 
Tisdag 6 maj - Brott och Straff - kl 19-21 
 Marianne Strömberg berättar lite om brott och straff genom tiderna samt informerar om 
användbara sökbara databaser. 
 
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum 
 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com. 
 
Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny 
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s hemsida www.ssgf.org eller 
mejla till info@ssgf.org.   
 
SSGF:S STYRELSE OCH ANDRA VALDA FUNKTIONÄRER 
 
Ordförande  Tord Påhlman 
Övriga styrelseledamöter Gustaf Adlercreutz 
  Ulf Berggren 
  Charlotte Hellberg 
  Chris Henning 
  Leif Mårtensson 
  Pär-Erik Nordin 
  Carl Szabad 
  Bengt-Göran Vestin 
  vakant 
 
Revisor  Leif Gidlöf 
”-  Kent Ribbeklint 
 
Revisorssuppleant Jan Appelquist 
“-  Christer Arvas 
 
Valberedning 
Sammankallande Kristina Wennerlund Eriksson 
Ledamot  Eva Löfman 
”-  Helena Nordbäck 
”-  Olle Månsson 
 

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. 
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Stockholms stadsarkiv 
Stadsarkivets program finns som vanligt på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-
arkiv/Program/
 
 
Stockholm för drygt 40 år sedan 
 

 
 
Söder Mälarstrand, Stockholm, cirka 1971. 
(Foto: Pär-Erik Nordin) 
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