Nyhetsbrev nr 9 2010
Vi närmar oss slutet av år 2010. Det här brevet är det
sista för året. SSGF önskar sina medlemmar och läsare
av Nyhetsbrevet en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa
brev med januaris och februaris möten och andra händelser kommer ut i början av januari 2011.
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.
Släktforskarförbundet utvecklar sin hemsida, nättidningen Rötter
www.genealogi.se med en ny avdelning – Wiki-Rötter. Alla släktforskare är välkomna att dela med sig av sin kunskap i smått och stort och samverka till att göra
Wiki-Rötter till en kunskapskälla både för nybörjare som veteraner inom släktforskningen.
Onsdagen den 10 november – 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 11 november – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Arkiv! Arkiv! Alla dessa arkiv! Vad finns i våra arkiv?
Att all dokumentation i våra arkiv är skapad av människor och för människor vet
vi alla. Vad som inte är lika känt är att en oerhört stor mängd av arkiven även
handlar om människor. Jan Appelquist, arkivarie med mångårig erfarenhet som
konsult och utbildare, presenterar ett axplock av vad som finns samt att vi tillsammans diskuterar vad vi skulle vilja finna – om människor – i arkiven.
Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com.

Arkivens dag
Lördagen den 13 november – Arkivens dag
SSGF anordnar inte något eget program på Arkivens dag, men vi finns på plats i
Arninge hela dagen med bokbord. Träffa oss där!
I hela landet bjuder man på fullmatade program med utställningar, visningar, föreläsningar och andra aktiviteter, ofta i samverkan med bibliotek, hembygds- och
släktforskarföreningar. Se www.arkivensdag.se och respektive arkivs hemsidor.
Årets tema är Klimat.
I Riksarkivet Arninge är temat Vem tror du att du är?– Släktforskning. Program
finns där mellan 09.00 och 15.00.
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Onsdagen den 1 december – 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. Ingen anmälan
behövs.
Torsdagen den 9 december – 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).

2011
Torsdagen den 27 januari – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Kjell Åbrink granskar ett soldatliv i fältet – mat, kläder, transport, vapen, boende
m m. Välkomna med anmälan redan nu till
Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com

Handskriftskurs
Under december-februari kommer SSGF att arrangera en kurs i handskriftsläsning
under ledning av Ulf Berggren. Kursen riktar sig i första hand till dem som nyligen börjat läsa det nygotiska alfabetet. Kursen omfattar fem lektioner om två
gånger 45 minuter. Vi kommer under lektionerna att läsa texter framförallt från
1600- och 1700-talen. Det handlar om åtskilliga olika typer av handlingar.
Kursavgiften är 300 kronor. Kursen hålls på Stadsarkivet, torsdagskvällar och
lördagsförmiddagar. Första gången är 4/12 klockan 10.00 och andra gången 9/12
klockan 18.00. År 2011 fortsätter vi 20/1 och 27/1 klockan 18.00 samt 5/2 klockan
10.00.
Anmäl dig senast 27/11 i första hand på e-post till info@ssgf.org eller ring Ulf
Berggren, 08-36 78 69.
Obs! De personer som inte fick plats i vintras har förtur till denna kurs och kommer att kontaktas av oss. Eftersom antalet platser är begränsat bör övriga intresserade inte dröja för länge med att anmäla sig.

Blekingeträff
Lördagen den 5 februari på Stockholms stadsarkiv – 10.00-15.00
Annika Otfors, ordförande i Blekinge släktförening, har inbjudits att leda en hel
dags aktiviteter kring släktforskning i Östra och Medelstads härad plus Karlskrona. Det blir föredrag, anbyten och inte minst möjlighet att träffa en okänd
släkting. Ta med dina ansedlar och antavlor så kan vi jämföra dem och kanske
hitta någon gemensam ana!
Läs om Blekinge Släktforskarförening på länken http://www.blekingesf.se
Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com.
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Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdagen den 23 november – hos SeniorNet i Vinsta, 16.30-19.00
Vi demonstrerar Genline, Arkiv Digital och SVAR. Datorer finns i lokalen för
deltagarna att använda. Antalet deltagare är begränsat. Föranmälan krävs till Eva
Löfman senast 15 nov.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com.

Solnagruppen
Tisdagen den 16 november – Möteslokalen, 19.00-21.00
Egen forskning. Vi avslutar hösten med en ”runda-bords-diskussion” om våra
forskningar och sprider ut våra erfarenheter. Som vanligt ser vi framåt och har
med oss förslag till kommande program.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 072 7333804
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Ta tunnelbanan till Västra skogen
eller buss nr 123 till Krysshammarsvägen.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 6 december – Möteslokalen, 19.00-ca 21.30
Svenskarna som flyttade från Dagö till Ukraina. Vår egen Mari Åberg har varit i
Ukraina och träffat damer som fortfarande lever. Hon kommer att visa en film och
berätta om sina egna upplevelser.
Som vanligt dricker vi kaffe, som kostar 20 kronor och diskuterar kvällens program.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 04 102 (arbetet), 0708 120510
(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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