Nyhetsbrev Nr 7 2012
Nu är höstens aktiviteter i full gång. Här kommer några SSGF-tips för oktober. Passa
på att få hjälp i sökandet efter anmödrar och –fäder!
Oktober kallades förr Slaktmånad. Oktober var flyttningstider för tjänstefolk vilket
syns tydligt i flyttningslängderna (in- och utflyttade). Ofta hade de som flyttade
möjlighet till en frivecka (24/10 – 1/11), den s k slankveckan, mellan två
anställningar.
OBS! Lidingögruppen har informationsmöte måndag 15 oktober. Se vidare nedan.
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 Solna.
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 4 oktober - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 13.00-20.00
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 10 oktober – 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna.
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för
oss. 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 .

Torsdag 11 oktober - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Se vidare 4 oktober ovan med det tillägget att det är antingen Chris Henning eller
Olle Månsson och ibland båda som hjälper till med problemlösandet. Fortfarande
söker vi någon frivillig som kan ställa upp och hjälpa vid någon eller några av dessa
träffar.
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Tisdag 16 oktober Stockholmshistoria kl 14.00
Studiebesök hos Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet. Tbana/Roslagsbanan Universitetet. Professor Lars Nilsson berättar om institutets inriktning på sociohistorisk forskning om våra landskommuner, tätorter och städer,
särskilt stockholmsområdet. Han tar även upp institutets bokutgivning. Institutet som
skapades 1919 är ett av världens äldsta med denna inriktning.
Läs mer www2.historia.su.se/urbanhistory Se även sid 6 i senaste AnRopet, 2012/3.
Anmälan senast 7 okt till Chris Henning
chris.henning@spray.se, 08-673 64 80, 32 96 80.
Samarrangemang med organisationen Sveriges Kommuner och Landstings pensionärsförening SKLSeniorerna

Torsdag 18 oktober - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Se vidare 11 oktober ovan.

Torsdag 18 oktober – Valloner – kl 18.30
Anderstorpsv 16, 1tr, Huvudsta C, Solna
T-bana Huvudsta, buss 123 Huvudsta centrum
Vi får sakkunnig hjälp av Sällskapet Vallonättlingar i en informations-, fråge- och
diskussionsträff om invandrade valloner.
Anmäl dig senast 11 okt till Chris Henning
chris.henning@spray.se, 08-673 64 80, 32 96 80

Lördag 20 oktober – Emigration – kl 11.00-15.00
Biblioteket, 1tr, Sollentuna centrum.
Öppet Hus på temat emigration. Släktforskarföreningar, arkiv och företag medverkar
med produkter och släktforskarhjälp. Elisabeth Thorsell håller ett föredrag om
emigration.
Ingen anmälan

Onsdag 24 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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna.
Avgift: 50 kr/person.
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida www.ssgf.org mailto: eller per epost info@ssgf.org

Torsdag 25 oktober - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca15.0018.00.
Se vidare 11 oktober ovan.
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FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Tisdag den 9 oktober, kl 18-20 Studiebesök Centrum för
Näringslivshistoria
Arkivet rymmer material från över 7000 företag. Originaldokument, fotografier och
föremål finns att söka bland. Man visar oss godbitar ur arkiven och hur vi som
släktforskare kan få hjälp att hitta material. Vi besöker deras lokaler i Traneberg. (Tbana Alvik eller Stora Mossen).
Förhandsanmälan senast 1 oktober till Eva eller Ulla. Avgift 30 kr.
Vägbeskrivning lämnas efter anmälan.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

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
Måndag 15 oktober, kl 10.00 Informationsmöte i Biblioteket
De som är intresserade att delta i Lidingögruppen inbjuds till informationsmöte enligt
ovan i Lidingö bibliotek. De som inte kan komma men vill delta kontaktar Hannelie
Hillertorp, hannelie.hillertorp@gmail.com, 070-773 0725.

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.
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