Nyhetsbrev Nr 8 2013
Några av er har kanske inte läst rapporterna från Släktforskardagarna (SFD) eller
förbundsnytt på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida. Då kan det vara på sin plats
att påminna om att Carl Szabad, SSGF:s kassör i många år och sedan årsmötet i år
vice ordförande, har tilldelats Victor Örnbergs hederspris. Det delades ut i samband
med Släktforskardagarna 2013 i Köping. Carl fick priset bl a för att ”han har bidragit
till att revolutionera svensk släktforskning och dess förutsättningar genom att ta
initiativ till olika cd- och dvd-produktioner med Sveriges dödbok som flaggskepp.”
Den fullständiga motiveringen finns att läsa i Nättidningen Rötter
http://www.genealogi.se/ . Kolla efter Victor Örnbergs-pris i Sakregister A-Ö i
spalten till vänster. Förbundets årsbok Släktforskarnas Årsbok 2013 har också en
längre artikel om Carl och hans arbete med cd- och dvd-produktionerna.
För övrigt deltog SSGF med en monter vid Släktforskardagarna i Köping. Den
bemannades av personer från styrelsen. Många av besökarna till vår monter ville få
hjälp med ”fader okänd” eller veta mer om föreningen. Några blev medlemmar på
plats. Andra ville sova på saken. En av besökarna var Jerker Pettersson som för
Tyresöradion gick runt och intervjuade personer på mässan. Det färdiga programmet
finns för avlyssning på webben http://www.tyresoradion.se/654
Här är två foton från SFD 2013:

Chris Henning (red AnRopet) ordnar
det sista inför öppnandet

Chris och Tord Påhlman (ordf) diskuterar med besökare.
(Foto Pär-Erik Nordin)

Vid höststartmötet på Stockholms stadsarkiv den 12 september lyckades vi värva
ytterligare några medlemmar. Mötet i sig inleddes med information om SSGF.
Därefter höll Niklas Hertzman en intressant och givande genomgång av hur man
släktforskar med ArkivDigital Online.

Ny kurs!!
Handskriftsexperten Ulf Berggren håller kurs i LÄSNING AV ÄLDRE
HANDSKRIFTER på Stockholms stadsarkiv. Den är avsedd för i första hand
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nybörjare. Texterna är framförallt från 1600- och 1700-talen. Kursen går torsdag 24
och 31 oktober, 21 och 28 november kl 18-20 samt lördag 7 december kl 10. Den
kostar 300 kr. Obs! Kursen är för medlemmar i SSGF. Medlemskap fås genom att
betala årsavgiften 140 kr
Anmäl Dig senast 17 oktober till info@ssgf.org eller ring Ulf på 08-36 78 69.
Sveriges Television har idag, den 23 september, premiär på sju nya avsnitt av serien
”Vem tror du att du är?” I ett av avsnitten deltar handskriftsexperten,
smedsforskaren m m och sist men inte minst ledamoten av SSGF:s styrelse, Ulf
Berggren.
Efterlysning - föreningen behöver en stor och stark medarbetargrupp, som har ork
och vilja att ställa upp och representera och bistå vid föreningens olika arrangemang,
Vi hoppas att just Du vill vara en av dem. Hör av Dig till Charlotte Hellberg
charlieh68@hotmail.com eller någon annan i styrelsen. E-postadresser och telefonnr
finns på www.ssgf.org .
Nättidningen Rötters bokhandel har en del erbjudande nu i september. Kolla gärna på
Rötterbokhandelns Nyhetsbrev

- • -

Kalendariet för oktober
Torsdag 3 oktober - Problemlösarträff – 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
under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Onsdag 9 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.
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.
Föranmäl Dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org

Torsdag 10 oktober– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet
Chris Henning, Eva Löfman, Olle Månsson och Barbro Nordlöf från SSGF finns på
plats i första hand mellan kl 15 och 18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och
–problem som Du har. De kan också finnas på plats någon timme före och efter dessa
tre timmar, dock senast till kl 20.
På samma sätt är det de följande tre torsdagarna, dvs 17, 24 och 31 oktober.
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Torsdag 10 oktober – DNA i släktforskningen - Stadsarkivet, kl
18.00-20.00.
Magnus Bäckmark berättar, diskuterar och svarar på Dina frågor, funderingar och
erfarenheter. Du som redan har testat dig tar med Dig Ditt svar så får Du reda på vad
det innebär.
Föranmälan krävs. Anmäl dig senast 3 oktober till info@ssgf.org .
Plats: Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan 6, Kungsholmen
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.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdag 22 oktober – Dubbeltema kl 19 -21
Hittebarnet som begick mened och tog sitt liv – Eva Löfman berättar om ett levnadsöde
under början av 1900-talet och hur historien nystades upp
Smöret i brunnen – Ulla Björklund berättar om nybyggare i Salinas i Kansas, USA.
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

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndag 14 oktober – Att forska om en OS-medaljör 1912 - kl 19
Välkomna till höstens första träff. Vi träffas som vanligt på Mediavägen 1 i Tyresö
Eva Löfman från SSGF’s förortsgrupp Västerort kommer att prata om en
guldmedaljör i OS 1912. Det går främst ut på vilka olika källor som användes och
vad som går att få fram.
Det var nämligen så att under 2012 fick vissa personer inom styrelsen uppdrag att
forska fram uppgifter på en guldmedaljör från 1912.
Under kvällen blir det en kaffepaus där kaffe med dopp kostar 20:Nyhetsbrev nr 8 2013
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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.

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org eller
mejla till info@ssgf.org

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program för hösten finns på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/

Stockholm för drygt 40 år sedan

Skeppsbrokajen med en Silja Line-färja, 1971

(Foto: Pär-Erik Nordin)
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