Nyhetsbrev Nr 6 2012
Efter sommaruppehållet är nu Nyhetsbrevet tillbaka. Hoppas att ni har haft en bra
sommar och kunnat besöka någon eller några av era anors platser. Själv var
redaktör’n på en släktträff med sysslingar m fl på sin farmors sida i Hassela. Det var
mycket givande och inspirerande.
Snart drar höstaktiviteterna igång. Redan första veckan i september är det dags. Se
vidare längre ned.
Observera ändringen av dag för träffarna på Stockholms stadsarkiv. Det är första
torsdagen i månaden numera. Dessutom är tiden utsträckt till kl 20.00. Tanken är att
någon från SSGF ska vara på plats även på månadens övriga torsdagar och då under
något kortare tid. Eftersom Chris Henning och Olle Månsson inte kan ställa upp alla
gånger vore det mycket bra om någon/några från SSGF kunde ställa upp. Hör av er
till Olle Månsson, tlf 070-493 7975 eller e-post olle.welder@gmail.com .
Höstens kurs Personforskning på Krigsarkivet går enbart på kvällstid. Anmäl dig
snarast om du är intresserad. Mer information finns i AnRopet och på webben.
Håll er som vanligt informerade om nytillkomna eller ändrade program genom att
kolla StockholmsRötters kalendarium, AnRopet, och på webbsidorna www.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.

KALENDARIET
Torsdag 6 september - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, 13.00-20.00
Välkomna till höstens första problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv 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 från
SSGF. Ingen föranmälan.

Onsdag 12 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna.
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 SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org .
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Torsdag 13 september - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Se vidare 6 september ovan.

Torsdag 13 september – Höststart, Stadsarkivet, 18.00-19.30
Anders Gullberg presenterar förlaget Stockholmia och Ann-Sofi Forsmark berättar
om sin bok Stockholmsfotografer.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan,
Ingen föranmälan

Torsdag 20 september - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Se vidare 6 september ovan

Lördag 22 september – Öppet Hus i Huvudsta, 11-15
Släktforskarföreningarna däribland SSGF har öppet hus på Anderstorpsvägen 16,
Huvudsta. Mer detaljer kommer på webben och i AnRopet.
Ingen föranmälan.

Onsdag 26 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna.
För 50 kronor är du garanterad en plats.
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida www.ssgf.org mailto: eller per epost info@ssgf.org

Torsdag 27 september - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca15.0018.00.
Se vidare 6 september ovan

Torsdag 27 september – Studiebesök på TAM-Arkiv, 18 (samling 17.45)
En repris av vårens studiebesök vid arkivet. Arkivarien Björn Holmberg visar och
berättar om Tjänstemännens Arkiv och Museum (TAM). Där finns yrkesföreningsarkiv som Kyrkans akademikerförbund, jordbruksorganisationer, Journalistförbundet, olika
vårdförbund, Tandläkarförbundet, Försvarsförbundet… Efter anmälan får du färdbeskrivning
av Kristina.
Anmäl senast torsdag 20 september till Kristina Wennerlund Eriksson,
kristina.w.eriksson@gmail.com, 0733-12 15 71.
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FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

Tisdag 11 september kl 19-21
Tema: Anbytarforum och Facebook.
Litet information om hur man använder dessa sökfunktioner via internet. Vi får
hjälp av Ewa Bertram att reda ut begreppen Om du har ett problem, kanske du
kan få hjälp. Skicka i så fall en fråga till Ulla eller Eva, gärna en vecka innan,
så kan de fundera till mötet.

Solnagruppen
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Frågor besvaras av Kerstin Almroth,
kers.almroth@telia.com eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se.
Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till västerortsgruppens möten, se ovan.

Lidingögruppen
Denna grupp, som legat vilande en längre tid kan genom vår sekreterare Hannelie
Hillertorps försorg, räkna med en nystart till hösten.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
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.

ÖVRIGT
Onsdag 5 september – Om Raoul Wallenberg på Stockholms
stadsbibliotek, 18.30
Högaktuell föreläsning - inte minst med anledning av sommarens spännande
Wallenberg-debatt i DN och Wallenbergs släkttavla som Chris Henning redovisar i
AnRopet. Tvåfaldigt Augustbelönade författaren Bengt Jangfeldt berättar om sin bok
”Raoul Wallenberg – en biografi”.
Med sina kunskaper i det ryska språket har Bengt Jangfeldt haft möjlighet att tränga
in i det ryska källmaterialet vilket ger nya, intressanta uppgifter kring Raoul
Wallenbergs försvinnande.
Fri entré
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Söndag 9 september, Kulturarvsdagen på Stockholms
stadsarkiv öppet 12-15.
Följ med ner i magasinen följ spåren till ett Stockholm som delvis har försvunnit, se
ritningar, kartor och dokument, se Stockholms historia.
• Besök magasinen/arkiven, visningar kl 12 och 14.15
• Lyssna på föredrag om Stockholms bygglovsritningar kl 13-14
Bygglovsritningarna över stadens bebyggelse från 1713-1978 ingår numera i
Unescos Världsminneslista. Stadsarkivarie Lennart Ploom berättar om samlingen.
Fri entré till visningar och föredrag.
OBS! Biljetter kan hämtas i Stadsarkivets frågedisk, fredag 7 september och söndag
9 september.
Adress: Kungsklippan 6

Lördag 29 september – Släktforskarmässa i Eskilstuna
För mer information se http://slaktforskarmassan.essf.se/
SSGF deltar med egen monter.
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