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Sommaren börjar lida mot sitt slut med allt vad detta innebär. För SSGFs del innebär 
det bland annat att detta är det första ordinarie Nyhetsbrevet för hösten. Nu är det  
årets Släktforskardagar 30-31 augusti i Karlstad som gäller! SSGF är som vanligt på 
plats och ni är naturligtvis välkomna att besöka oss och alla andra utställare. 
Men först något sorgligt. 

Pär‐Erik Nordin 1944‐2014        Pär‐Erik vid Släktforskardagarna 2013 
Pär-Erik Nordin - Nyhetsbrevets redaktör sedan våren 2012 – avled den 10 augusti 
efter sin kamp mot en svår sjukdom. Han blev medlem i SSGF år 2011, invaldes i 
styrelsen vid årsmötet 2012 och blev utsedd till redaktör för Nyhetsbrevet. SSGFs 
Nyhetsbrev hade intill dess haft karaktären av ett relativt enkelt informationsblad. 
Pär-Erik lyfte Nyhetsbrevet till en lite högre nivå genom att ge det en mer personlig 
inledning samt ofta illustrera brevet med en bild ur sitt eget rika bildarkiv. Han var 
en duktig och intresserad amatörfotograf och hade en del något äldre Stockholms-
bilder som ofta fick pryda Nyhetsbrevet. 
Närmast föregående Nyhetsbrev var det sista som lämnade Pär-Eriks hand och 
penna. Han var då märkt av sin sjukdom och lät oss förstå att han inte skulle kunna 
delta vid Släktforskardagarna 29-31 augusti i Karlstad samt troligen ej heller kunna 
framställa nästa (dvs detta) Nyhetsbrev. 
Pär-Erik föddes i Örebro den 8 november 1944 som son till förvaltaren vid I3 Erik 
Nordin och dennes hustru Linnéa, född Grahn. Efter universitetsstudier i Uppsala 
började han arbeta vid LM Ericsson i Stockholm, i olika befattningar. Han blev 
företaget trogen hela yrkeslivet. Han var mycket intresserad av sin släkt och började 
på allvar ägna sig åt släktforskning efter sin pensionering. Hade en aningen lågmäld 
framtoning med glimten i ögat och var en duktig och hjälpsam släktforskare. Vi 
kommer att sakna honom mycket. 
Pär-Eriks hustru Gun avled år 2009 och han sörjes närmast av dottern Maria och 
sonen Magnus med familjer. 
        Tord Påhlman, ordförande i StorStockholms Genealogiska Förening 
 
Kalendariet  
Någon Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” har vi ej 
i september, däremot sedvanlig Släktforskarhjälp på torsdagarna. Se nedan. 
 
Torsdag 4 september – Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och kanske någon mer/några fler 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. 
På samma sätt är det de därpå följande torsdagarna, dvs 11, 18 och 25 september  
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Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Lördag 6 september – Släktforskning för alla - Stadsarkivet 
En heldag där SSGF medverkar på Stockholms Stadsarkiv. Se stadsarkivets eget 
program som är bifogat detta Nyhetsbrev 
 
Tisdag 9 september – Studiebesök Krigsarkivet, dagtid kl 14 
Höstens första studiebesök blir en visning av Krigsarkivet, speciellt inriktad på 
släktforskare. Den tar ca 1-1½ timme. Avgift 50:- Anmälan senast 4 september till 
info@genealogi.se
 
Plats: Krigsarkivet, Banergatan 64 
 
Onsdag 10 september – Studiebesök Krigsarkivet, kvällstid kl 18 
Samma program som ovan men på kvällstid och till högre avgift. Då detta skrives är 
avgiften tyvärr ännu ej fastställd, men kommer troligen att publiceras i  
StockholmsRötters kalendarium. Intresserade ombedes kontakta SSGF. Anmälan 
senast 4 september till info@genealogi.se
 
Lördag 20 september – Öppet hus i Huvudsta 
Program och tid ännu ej fastställt, kommer att publiceras i StockholmsRötters 
kalendarium och på SSGFs webbsida
 
Förortsgrupperna 
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är 
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens kontaktperson först. 

Västerortsgruppen 
 
Tisdag 16 september – Äkta barn, oäkta barn, fosterbarn mm 
Barbro Nordlöf berättar om lagstiftningen genom tiderna med början från Mgnus 
Ladulås fram till våra dagar. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Stockholms stadsarkiv 
Stadsarkivets egna program finns som vanligt på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-
arkiv/Program/  
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Stadsarkivet
Kungsklippan 6
ssa.stockholm.se

Släktforskning för alla
Lördag 6 september kl. 10 - 15

Kl. 11 & 14 Visning av magasinen

Kl. 12 Vad gör du med din släktforskning?

Fri entré. Boka biljetter på
stadsarkivet@stockholm.se.

Rivstarta hösten med att träffa Arkiv Digital, Storstock-
holms geneologiska förening, Family Search, tidningen 
Släkthistoria och Personhistorisk tidskrift som svarar på 
frågor och säljer böcker.

Jenny Björkman Personhistorisk tidsskift, Tord Karlsson 
tidningen Släkthistoria och Niklas Lindberg Anverket.se  
diskuterar och berättar hur det är att arbeta  
professionellt med släktforskning.


	Västerortsgruppen

