Nyhetsbrev Nr 2 2014
Nu när OS är över kan det vara på sin plats att kolla vilka släktforskningsaktiviteter
som är på gång. De redovisas i Kalendariet nedan.
Glöm inte bort SSGF:s årsmöte den 15 mars som börjar kl 10.15. Därefter blir det
en del aktiviteter på Stockholms stadsarkiv med anledning av att det också är
Släktforskningens Dag.
Även denna termin håller Ulf Berggren sin uppskattade kurs i Läsning av äldre
handskrift. Kursen hålls på Stadsarkivet, tre torsdagskvällar och två lördagsförmiddagar och kostar 300 kr. Kursen börjar den 27 mars och sista anmälningsdag
är den 20 mars. Anmälan görs i första hand per e-post till info@ssgf.org, i andra per
telefon till Ulf 08-36 78 69. Detaljerad information om kursen finns i senaste
Anropet, dvs 1/2014.

Hänt sedan sist:
Visningen av Rettigska våningen blev välbesökt med uppåt 20 deltagare.
Presentationen av FamilySearch var välbesökt. Ett trettiotal intresserade kom till
Stadsarkivet den 20 februari för att lyssna på Sven Luthman.

Kalendariet
Torsdag 6 mars - 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.

Torsdag 13 mars– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet
Chris Henning och någon/några av följande: Charlotte Hellberg, 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 då
arkivet stänger.
På samma sätt är det de därpå följande torsdagarna, dvs 20 och 27 mars.

Lördag 15 mars – SSGF:s årsmöte kl 10.15-11.00 - Stadsarkivet
Årsmötet äger rum på Stadsarkivet. Dagordningen finns i senaste AnRopet –nr 1
2014. Medlemmar, det är viktigt att delta i årsmötet för att påverka.
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Lördag 15 mars – Släktforskningens Dag kl 11-15 - Stadsarkivet
Vi visar stadsarkivets möjligheter till släktforskning. Kom och prova de hjälpmedel
som finns via datorerna och ta med vänner och bekanta.
Ost- och skinkmackor säljer vi i anslutning till kaffeautomaten.
Kl 11.30 - När våra grannar blev Stockholm - om inkorporeringen av
Brännkyrka och Bromma. Leif Gidlöf - som deltagit i framtagningen av boken
'Brännkyrka 1913-2013' - berättar.
Kl 13-13.45 Berättar Johan Nordinge, Stadsarkivet, hur du kan hitta mer om
familjens brottslingar och visar hur man söker i Stockholms rådhusrätts
digitaliserade register. Han berättar också om centralfängelset Långholmens
fångrullor och hur du kan hitta brottslingar på 1700-talet.
Det blir också guidade turer i magasinen.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Torsdag 20 mars – Hälsingland – Stadsarkivet, kl 18.00-20.00
Chris Henning och Lars-Erik Almberg välkomnar dig som forskar i, på och om
Hälsingland. Ta med dig dina forskningsresultat och annat du vill visa eller fråga om.
Anmäl dig gärna i förväg till Chris Henning 08-673 6480, chris.henning@spray.se
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Måndag 24 mars – Frågor och Svar - Huvudsta kl 18.00-21.00
Du som har frågor hur du ska hitta det du söker, har kört fast eller vill veta mer om
det du hittat. Kom och fråga, berätta och diskutera släktforskningsundringar med
Chris Henning.
Plats. Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta Centrum, Solna, T-bana Huvudsta

Onsdag 26 mars – 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. Nybörjare får en särskild introduktion denna gång.
På samma sätt som en gång i höstas ges för nybörjare denna kväll en kort orientering
om vad som finns att tillgå i arkivets släktforskningsavdelning och hur man gör.
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
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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 Huvudsta.

Förortsgrupperna
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF-grupper är
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta aktuell kontaktperson först .

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
För aktuellt program kontakta Marianne Strömberg, kontaktinfo nedan.
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.

Västerortsgruppen
Tisdag 25 mars –kl 19.00-21.00
Mormor – vem var hon? Vad betydde hon för dig?
I höstas avslutade Västerortsgruppen terminen med att prata om mormor och farmor.
Det blev en mycket intressant och givande kväll med fina minnen. Men tiden räckte
inte till för allas berättelser, därför tas samma tema upp igen, så fler kan ge oss sina
historier. Deltagarna berättar om sin egen mormor eller farmor, varje berättelse får ta
5-15 min.
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby Centrum

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com.
Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s hemsida www.ssgf.org eller
mejla till info@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.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns på :
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/
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Stockholm för drygt 40 år sedan

Skridskobanan i Kungsträdgården, Stockholm, i januari 1971.
(Foto: Pär-Erik Nordin)
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