Nyhetsbrev Nr 2 2013
Nu har säsongen tagit fart efter jul- och nyårsuppehållet. Under februari erbjuds
många möjligheter till fördjupning i släktforskningen. Tag tillfället i akt: besök
Arninge och/eller Stadsarkivet på ”våra” dagar!
Februaris gamla svenska namn var Göje månad. Namnet Göje anses vara en
utveckling av namnet Goa vilket dottern till Snö den Gamle hette. Hon var alltså
syster till Torre (se Torre månad och januari).
Det var i februari 1753 som Sverige definitivt övergick till den gregorianska
kalendern. Det skedde genom att de sista 11 dagarna i februari ströks. Ett försök hade
gjorts tidigare. Ett successivt införande hade börjat 1700. Men kungen, Karl XII,
ändrade sig 1711. Ändringen innebar att 1712 blev skottår. Dessutom fick februari
det året ytterligare en dag; 30 dagar i februari.
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på vår
internetsajt www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i
Arninge och i Solna eller på Stockholms stadsarkiv
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/.
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 7 februari - Problemlösarträff – Stadsarkivet, kl 13.0020.00
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 13 februari – 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. Se vidare nedan om Vårens Arningeträffar.

Torsdag 14 februari – Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, ca kl 15.0018.00.
Chris Henning, Olle Månsson eller Barbro Nordlöf finns på plats för att hjälpa till att
lösa de forskarfrågor och –problem som ni har.
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Torsdag 21 februari - Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, ca kl 15.00–
18.00.
Som 14 februari ovan.

Lördag 23 februari – Öppet Hus i Huvudsta kl 11.00–15.00
Föredrag, försäljning och släktforskningshjälp med tilltugg. SSGF, Föreningen för
Smedssläktsforskning FFS, DIS-Öst, Sällskapet Vallonättlingar och Genealogiska
Föreningen GF hälsar alla välkomna. Program kommer i kalendariet för GF hos
Nättidningen Rötter.
Plats. Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta Centrum, Solna, T-bana Huvudsta

Tisdagen 26 februari - Arkiv Digital - Huvudsta, kl. 18.30
Arkiv Digital gästar oss för att demonstrera sin tjänst med kyrkböcker och andra
källor på nätet, och berätta om sina framtidsplaner. Ingen föranmälan.
Plats. Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta Centrum, Solna, T-bana Huvudsta

Onsdag 27 februari – Forskning i Arninge, kl 16.00–19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17. Obs! Detta är en extrainsatt
Arningekväll utöver de vanliga 1 gång/månad.Det kan också tillkomma en Arningekväll i slutet av april. Håll koll på kommande nyhetsbrev och hemsidan för att se om
den blir av. Läs vidare om Riksarkivets depå under Vårens Arningeträffar nedan.

Torsdag 28 februari – Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, ca kl
15.00–18.00.
Som 14 februari ovan.

FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Tisdag den 12 februari - En Guldmedaljör från 1912 - Vad jag
lärde mig i jakten på hans anor - kl 19-21
Eva Löfman berättar om oväntade arkiv, hjälpsamma människor och ohjälpsamma.
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

Lidingögruppen
Lidingögruppen söker en lokal för sina möten. Den bör klara 20-30 personer.
Kontakta Hannelie Hillertorp, hannelie.hillertorp@gmail.com med era tips/förslag på
lokal. När lokal har ordnats meddelar Hannelie gruppen när nästa möte är.

Solnagruppen
Solnagruppen är sedan en tid tillbaka vilande i avvaktan på ny sammanhållande.
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Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org
Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till västerortsgruppens möten, se ovan.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndag 11 februari - Presentationstips - kl 19.00 – ca 21.30
Ämnet för kvällen är: Tips hur man kan göra en presentation av sin släktforskning
eller främst en person ur forskningen. Marianne visar lite tips och trix hur man kan
göra för att få in bilder i presentationen (och släktforskningen).
Platsen är som vanligt på Mediavägen 1 i Tyresö (Akzo Nobel Car Refinishes). Efter
en stund blir det fika till en kostnad av 20:- och sedan frågor eller mer tips.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net.

VÅRENS ARNINGETRÄFFAR
Under våren har SSGF följande träffar: 13 och 27 februari, 13 mars, 10 april. Antalet
träffar har minskats p g a det minskande antalet medlemmar som kommer till
träffarna. Träffen den 27 februari är extrainsatt. Det kan eventuellt bli en extra träff i
slutet av april. Kolla kommande Nyhetsbrev och på hemsidan.
Varför ska du åka till Arninge när du kan sitta hemma vid datorn och läsa
kyrkböckerna genom abonnemang hos SVAR eller Arkiv Digital?
I Arninge finns sex datorer där du har tillgång till några betaltjänster, bl.a. SVAR och
Arkiv Digital men också tips på hemsidor som är gratis. Kom till Arninge och se om
det finns några hemsidor som du ännu inte utnyttjat.
Dessutom finns det fyra datorer med följande cd installerade:
• Befolkningsskivorna 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980
• Sveriges dödbok 1901-2009 och Begravda i Sverige
• Valloner
• EMIBAS 2005
• Stockholms stadsarkivs skivor
• Allmänna barnhuset
• Mantalsregister för Stockholm 1800-1875
• Rosenberg och Svenska ortnamn
• PLF-skivorna
• Rikets indelning 1999
• Landskapshandlingar
• Smeder
• Sjöfolk
• Paleografi
• Finländare i Stockholm
• NAD 1998
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• SBL
I Arninge kan du också hitta många böcker av intresse för släktforskare samt
mikrokort för hela Sverige och ett flertal sockenkataloger. Och – vilket du inte hittar
på andra ställen – SCB-utdrag ur vigda och döda för perioden 1921 - 1949 samt
födda för perioden 1921 - 1957.
Sist men inte minst finns här andra släktforskare att diskutera frågor och problem
med och du har möjlighet att få läshjälp av erfarna forskare.
Vi träffas onsdagarna enligt ovan mellan kl 16.00 och 19.30. Eftersom arkivet har
ordinarie stängningstid klockan 16.00 betalar vi för att de ska hålla extra öppet för
oss och för att täcka en del av denna kostnad ber vi dig om 50 kronor per gång.
Ta buss 629 från Danderyds sjukhus eller buss 627 från Sollentuna eller Kista till
Måttbandsvägen. Åker du bil finns det gott om avgiftsfria parkeringsplatser.
Adressen till arkivet är Mätslingan 17.
Vi ser alltid till att ingen blir kvar i Arninge. Alla med bil hjälper till med transport
till närmaste T-banestation, men säg till redan när du kommer att du behöver skjuts.

Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida www.ssgf.org mailto:
eller per e-post info@ssgf.org
STOCKHOLMS STADSARKIV
Stadsarkivets program för vintern/våren har inte publicerats ännu. Intresserade kan
bevaka detta på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/

Molins fontän en februarikväll

(Foto: Pär-Erik Nordin)
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