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Så var det då äntligen dags för årets första Nyhetsbrev. Det innehåller inte så 
många nyheter, en del är nog redan känt. Helgerna är överståndna för den här 
gången och oxveckorna har tagit vid. 
Men varför ”oxveckor”? Enligt Institutet för språk och folkminnen var det i det 

gamla bondesamhället en längre arbetsperiod då man fick slita som en oxe, som t ex 
efter julledigheten då man kunnat ta det lite lugnare. 
 
Hänt sedan sist: 
Det som hänt sedan sist är att Släktforskarhjälp – Stadsarkivet kommit igång igen 
efter helgerna. Vi har klarat av två gånger, 8 och 15 januari och fortsättning följer…  
 
Kalendariet  
 
Torsdag 22 januari – 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 torsdagarna 29 januari samt 5, 12, 19 och 26 februari.  
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 
 
Måndag 26 januari – Fråge- och diskussionsträff – Huvudsta 
Du som har frågor om det du söker, har kört fast eller vill veta mer om det du har 
hittat. Du som har frågor om det du söker, har kört fast eller vill veta mer om det du 
har hittat. Kom och fråga, berätta och diskutera släktforskningsundringar med Chris 
Henning, klockan 18-21. 
 
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna 
 
Torsdag 5 februari - Problemlösarträff - Stadsarkivet, kl 14-20  
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. 
På samma sätt är det torsdagen den 5 mars.   
 
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 
 
Onsdag 18 februari -  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. OBS! PgDetta blir SSGFs enda  enda Arningekväll i vår, 
så passa på!  
 
Föranmäl dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org
För info om lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se
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Lördag 21 feb – Gemensamt Öppet hus, kl 11-15  
Lär dig mer om släktforskning genom inspirerande föreläsningar, visningar, 
släktforskningshjälp och försäljning av föreningarnas materiel 
Du kan inmundiga korv, dryck och fikabröd till en billig penning. 
 
De fem samverkande släktforskarföreningarna SSGF, DIS-Öst, Sällskapet 
Vallonättlingar, Föreningen för Smedsläktsforskning och Genealogiska Föreningen – 
Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek hälsar dig välkommen. 
Buss 113 eller T-bana Huvudsta mot Hjulsta. 8 min restid från Centralen + 8 min 
gångtid. Avgiftsbelagd parkering finnes. 
Programpunkterna meddelas senare (om möjligt i nästa Nyhetsbrev) 
 
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna 
 
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  

Västerortsgruppen 
 

Tisdag 20 januari – Namn och namnskick genom tiderna 
Chris Henning, styrelseledamot i SSGF och redaktör för Anropet, reder ut 
begreppen för oss. Ställ gärna frågor. Tid klockan 19-21 
 
Tisdag den 17 februari - Emigration igen. 
På nytt skall vi visa Emigranten och Emibas och prata rent allmänt om 
emigration. Elisabeth Thorsell, som i många år ägnat sig åt forskning om 
emigration i Amerika, hjälper oss också med råd om lämpliga websidor att 
leta bland. Ställ gärna frågor. Tid klockan 19-21.   
 
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 SSGFs hemsida www.ssgf.org eller mejla 
till info@ssgf.org.   

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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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 program finns som vanligt på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-
arkiv/Program/
 

Information till SSGFs medlemmar 
Förra årets sista nummer av vår medlemstidning AnRopet har av olika skäl blivit 
kraftigt försenat, vilket vi beklagar. Den dyker förhoppningsvis ned i brevlådan 
endera dagen. 
Eftersom det är nytt år är det dags att betala medlemsavgift, om det ej redan är gjort. 
Glöm ej att identifiera dig själv med medlemsnummer (återfinnes på AnRopets sista 
sida, gäller dock ej förra årets näst sista nummer) och namn. Avgiften är oförändrad 
140:- samt 70:- för familjemedlem. Inbetalas till SSGFs plusgiro 358269-9. Kassören 
tackar på förhand för att han ej behöver skicka påminnelse. 
Om du ej betalar via Internetbank, utan behöver inbetalningskort, är ett sådant  
bifogat förra årets sista nummer av AnRopet. 
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