Nyhetsbrev nr 7 2010
Håll 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.
Torsdagen den 23 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00
Vi träffas för att diskutera släktforskarfrågor, ge tips och råd samt sporra varandra
till vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet i
sökandet.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37
(kväll/helg).
Onsdagen den 29 september – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Lördagen den 2 oktober – Jämtlandsträffen, 10.00-15.00
Jämtlandsgruppen och JLS träffas som vanligt på Stadsarkivet, Hyllan.
Vi får höra Donald Monvall berätta om sin forskning i bl.a. Kallbygden. Han har
även framställt en cd med sina resultat.
Karl-Göran Eriksson uppdaterar oss vad nytt som finns om släkt- och hembygdsforskning i Jämtland. Har du frågor till K-G kan du mejla i förväg till
kg.eriksson@comhem.se så kan han förbereda sig.
Eftermiddagen ägnas åt anbyten.
Enklare förtäring till självkostnadspris kommer att finnas på plats.
Anmäl senast 22 september till Marianne Ljunggren, 08-604 28 37 (telefonsvar
finns), marianne.086042837@telia.com. Skriv gärna i vilka socknar, församlingar
eller kring vilka släkter du forskar för att underlätta anbytena.
Onsdagen den 6 oktober – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00–16.00
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen Ståndaren” intill
forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning.

Kurs. Att göra en enkel släktbok
Lördagen den 9 oktober kl. 10-16
Söndagen den 10 oktober kl. 09-13
Släktboken blir ett häfte i A5-format med bokvikning. Vi skapar släktboken med
gratisprogrammet OpenOffice Writer som är mycket likt Word. Under kursen
använder vi släktforskningsprogrammet MinSläkt men det fungerar på samma sätt
även om du har ett annat släktforskningsprogram. Ta med egen bärbar dator.
Antalet deltagare är begränsat.
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Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com.
Plats: Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta.
Kostnad: 400 kronor
Onsdagen den 13 oktober – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 21 oktober – Temakväll på stadsarkivet, 18.00–20.00
Mikael Lundholm pratar kring ämnet Hur jag forskar och presenterar min forskning – spelar det någon roll?
Finns det något samband mellan hur man släktforskar och hur man presenterar sin
forskning? Bör man avgränsa sig? Eller bör man försöka ta ett helhetsgrepp? Att
dokumentera släktforskning i ett släktforskarprogram jämfört med att presentera
sin släktforskning som bok eller artikel? Hur bör ens forskningsproblem och målgrupp styra forskningen och presentation av forskningen?
Föredraget kommer inte att handla om källor eller hur man löser släktforskningsproblem.
Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com.
Onsdagen den 27 oktober – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 28 oktober – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00
Vi träffas för att diskutera alla möjliga släktforskarfrågor, ge tips och råd samt
sporra varandra till vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda
cd och internet i sökandet.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37
(kväll/helg).

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdagen den 21 september – Möteslokalen, 19.00-21.00
Oäkta barn – Gull-Maj Lindström berättar.
Tisdagen den 26 oktober – Möteslokalen, 19.00-21.00
Arkivuppgifter på cd – demonstration av nyttiga cd för vår släktforskning, bland
annat med personer som levde 1890, 1900, 1970 och 1980, döda och begravda
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under 1900-talet med mera.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan
180, Vällingby.

Solnagruppen
Tisdagen den 21 september – Studiebesök, 16.00–17.00
Vi gör ett guidat studiebesök till Stockholms stadsmuseums faktarum.
Observera tiden klockan 16.00! Vi träffas 15.50 vid kassan.
I museets forskarsal Faktarummet kan du få reda på mycket om Stockholm och
stadens historia, byggnader och befolkning. Du kan söka i vår stora samling
stockholmsbilder, både fotografier och konst, filmer, pressklipp och kartor. I vårt
referensbibliotek hittar du den viktigaste stockholmslitteraturen. Det mesta av
materialet är digitalt och sökbart i datorer, vilket gör det lätt och snabbt att hitta
bilder och annat arkivmaterial.
Anmälan sker till Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11,
072-733 38 04 eller Berit Börjesson, 08-27 94 28, senast den 14 september. Antal
deltagare är begränsat så tänk på att anmäla dig i tid. I första hand kommer solnagruppens medlemmar att få delta.
Tisdagen den 19 oktober – Möteslokalen, 19.00-21.00
Indelningsverket och det centrala soldatregistret
Vi får n inblick i indelningsverkets organisation och hur den indelta soldatens liv
såg ut. Vi får också demonstrerat hur Centrala soldatregistret används.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 072-733 38 04
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Ta tunnelbanan till Västra skogen
eller buss nr 123 till Krysshammarsvägen.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 11 oktober – Möteslokalen, 19.00-21.30
Hembygdsforskning som mynnade ut i en bok
Vår egen Karin Aspberg berättar hur hennes arbete med hembygdsmatrial (och
viss släktforskning) mynnade ut i hennes egen skrivna bok. Paus för fika som kostar 20 kronor.
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.
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.

Aktiviteter på Stadsarkivet
Gå in på webbplatsen www.ssa.stockholm.se och se vad som händer på Stockholms stadsarkiv.
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