Nyhetsbrev nr 8 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.
SSGF på Facebook
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Här informeras om aktiviteter och annat
som händer inom SSGF.
Onsdagen den 12 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 20 oktober – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Brott och straff
Marianne Strömberg, ansvarig för Tyresö-Haninge-Ältagruppen, berättar lite om
historiken kring brott och straff. Hon informerar om den nya DVD-skivan ”Stockholmsbrott” utgiven av Stadsarkivet och om SVARS register över frigivna
straffångar samt visar även Linköpings Universitets "Fångrullor".
Anmälan görs till Marianne Strömberg, marianne.stromberg@akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net, 08-503 04 102 (arbetet), 0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg).
Onsdagen den 26 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.
Onsdagen den 2 november – 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 3 november – 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).
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Onsdagen den 9 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 17 november – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Domböcker
Chris Henning och Ulf Berggren berättar om den fantastiska värld som öppnar sig
om äldre tider när man läser gamla domstolsprotokoll.
Anmälan senast 14 november till chris.henning@spray.se, 08-673 64 80, vardagskvällar 08-32 96 80.
Onsdagen den 23 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.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdag 25 oktober, kl 19-21 (i möteslokalen)
Farbror Erik i Finska vinterkriget och WaffenSS – Lisbeth Dahlin berättar.
Tisdag 22 november, kl 19-21 (i möteslokalen)
Varför börjar man släktforska? Medlemsdiskussion
Boktips, Evenemangstips – vi ger några tips och hoppas att du har några tips att ge
oss.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se.
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby

Solnagruppen
Tisdagen den 18 oktober – Inrikes pass, 19.00–21.00
Projektet Inrikes pass
Observera att vi träffas i SSGF:s lokaler på Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta.
Hans Hanner berättar om inrikes pass som fanns i Sverige fram till 1860. Han
visar GF:s projekt om den digitala databas som upprättats och som innehåller listor på utfärdade pass, passansökningar, dagböcker från gästgiverier m m. Länka in
på GF:s hemsida och titta, www.genealogi.net.
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Tisdagen den 15 november – Möteslokalen, 18.00–21.00
Vi avslutar hösten med en ”runda-bords-diskussion” om våra forskningar och
delar med oss av våra erfarenheter.
Vi diskuterar solnagruppens framtid och efterlyser någon eller några ur vår grupp
som kan ta över verksamheten och bli kontaktpersoner.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 072 7733804

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 10 oktober – möteslokalen, klockan 19.00
Att ta hjälp av domböcker och litteratur då inga kyrkböcker finns
Vår egen Eivor Plantin som har en ”spion” bland anorna och som hon har berättat
om tidigare, kommer nu att berätta om hans familj och hur hon har lärt känna hans
far och syskon genom domböckerna och hur hon har fått kunskap om “spionen”
både genom domböcker och litteratur.
Måndagen den 7 november - möteslokalen klockan 19.00
Smeder och smedsforskning
Ulf Berggren, medlem i SSGF, redaktör för Föreningen för smedsläktsforskning
och mycket aktiv med kartläggningen av smeder. Ulf är en mycket kunnig släktforskare och har skrivit en hel del böcker, bl.a. har hang gjort en rekonstruktion av
Tunabergs sockens kyrkböcker som brunnit.
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.

Handskriftsläsning fortsättningskurs
Fortsättningskursen i handskriftsläsning under ledning av Ulf Berggren omfattar
fem lektioner om två gånger 45 minuter.
Under första halvan kommer vi att läsa lite svårare texter från olika typer av handlingar och under andra halvan kommer vi att gå igenom deltagarnas forskningsproblem, då alla får en chans att ställa sina frågor.
Kursavgiften är 300 kronor.
Kursen äger rum på Stadsarkivet, torsdagskvällar och lördagsförmiddagar. Första
gången är torsdagen 27/10 klockan 18.00 och därefter torsdagarna 10/11 och
24/11, lördagen 3/12 klockan 10.00-12.00 och avslutningsvis torsdagen 8/12
klockan 18.00.
Anmäl dig senast 24/10 i första hand via e-post till info@ssgf.org, eller om du inte
har tillgång till e-post per telefon till Ulf 08-36 78 69.

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