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Så var det då äntligen (något sent) dags för höstens första Nyhetsbrev. Det
innehåller både nyheter och sådant som kanske redan är känt. Semestrarna är slut,
skolorna har börjat och släktforskningen kan komma igång på allvar.
Hänt sedan sist:
SSGF deltog i "Världens längsta bokbord" på Drottninggatan i Stockholm söndagen
den 16 augusti.
Några av våra medarbetare fanns på plats, så även redaktören stundvis. Det blev en
mycket trevlig eftermiddag och vi hade många besökare som ville byta några ord.
Dessutom sålde vi ett och annat.

(Foto: Chris Henning)
Släktforskardagarna i Nyköping var som vanligt ett trevligt evenemang med
många besökare. SSGF deltog med projektet "Några gods mellan Stockholm och
Nyköping", som kulminerade i ett dialogseminarium på söndagen. Tyvärr fick vi
konkurrens av den kände professorn Kalle Bäck som samtidigt höll ett föredrag i en
angränsande lokal. Detta innebar att vi fick betydligt färre besökare än väntat, men
våra projektdeltagare hade gjort ett mycket bra arbete som vi uppskattar.
Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, som vi döpt om till Torsdagar på Stadsarkivet
- Släktforskarhjälp, har pågått hela sommaren (men med tidigare hemgång) och
fortsätter nu med fler hjälptimmar varje torsdag (se nedan).
Forskarkväll i Huvudsta i stället för Arninge den 9 september lockade tyvärr bara
två deltagare (fyra anmälda, två avhopp) men vi misströstar inte, vi gör ett nytt
försök 16 november. Då hoppas vi på fler deltagare.
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Öppet Hus i Sollentuna den 26 september var en besvikelse. Ett antal föreningar var
inbjudna. SSGF hade två medarbetare och ett välfyllt bokbord på plats. Under de fyra
timmar evenemanget pågick kom knappt tio besökare.

Kalendariet
Torsdagar på Stadsarkivet - Släktforskarhjälp

Representanter för StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) finns (som
vanligt) på plats varje torsdag eftermiddag, i första hand kl 15-18, för att hjälpa
medlemmar och andra besökare enskilt med att försöka lösa de frågor och problem ni
har. Vi kan även finnas på plats någon timme före och efter dessa klockslag, dock
senast till kl 20 (då arkivet stänger).
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Tisdag 29 september kl 14 – Visning Krigsarkivet, dagtid
Onsdag 30 september kl 18 – Visning Krigsarkivet, kvällstid

Vi får en visning av Krigsarkivet på 1-1½ timme, speciellt inriktad på släktforskare.
Egentligen har anmälningstiden utgått men om du anmäler dig omgående till
info@ssgf.org, finns ännu chansen att komma med.
Pris 50:- för dagbesöket, 100:- för kvällsbesöket.
Plats: Krigsarkivet, Banergatan 64, Stockholm

Arkivlördag 3 oktober kl. 10-15 - Släktforskning för alla,
Stadsarkivet

Välkommen till släktforskarmässa! Möt utställare, erfarna släktforskare och få hjälp
med just dina frågor.
Representanter för StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) finns på plats
(precis som på torsdagarna) för att hjälpa besökare enskilt med att försöka lösa de
frågor och problem de har. Dessutom kommer vi att ha ett välfyllt bokbord.
Det är stadsarkivets eget arrangemang, här är några hålltider för föredrag mm:
- Kl. 11 & 15 Tips från magasinen – det här kan du beställa fram!
- Kl. 12 Smart start på släktforskning.
- Kl. 13 Mantalsforska.
- Kl. 14 Släktforskningsmix.
Hela det detaljerade programmet ser du här på stadsarkivets hemsida.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Lördag 10 oktober – Gemensamt Öppet Hus – Huvudsta, kl 10-15
SSGF och de andra föreningarna som finns på adressen bjuder på bokbord, föredrag,
visningar av lokalerna och hjälp i släktforskningen. Kaffe m.m. finns på plats. För
den hungrige finns en pizzeria i samma hus.
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1 tr, Huvudsta, Solna
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Onsdag 14 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. OBS! Detta blir SSGFs enda Arningekväll i höst, så
passa på!
Föranmäl dig gärna på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org
För info om lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se

Handskriftskurs
Vi planerar en fortsättningskurs om fem lektioner i läsning av äldre handstilar.
Kursen kör igång torsdag 29 oktober 2015 kl 18-20 och fortsätter sedan varannan
torsdag kl 18-20 samt lördag 5 dec kl 10-12. Vi håller till på Stockholms stadsarkiv
på Kungsklippan 6.
Anmälan till och frågor om kursen (såsom kostnad), erhålles från kursledaren Ulf
Berggren, ulfbulfb@yahoo.se eller 08-36 78 69.

Förortsgrupperna
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF-grupper är
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens 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), 08777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@ownit.nu

Västerortsgruppen
Tisdag 27 oktober - Statare, backstugusittare m.m. kl 19-21

Hur tedde sig villkoren för dessa de svagaste i samhället? Långa arbetsdagar och usel
betalning är bara förnamnet! Har du några statare i ditt släktträd? Berätta gärna i så
fall.
Plats: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby

Tisdag 24 november - Medlemmarnas egen forskning, kl 19-21

Berätta om en särskild person eller händelse i din forskning, t.ex. varför du började
forska eller du fick veta något helt oväntat eller du hittade ett nyttigt arkiv som du
inte tidigare kände till. Tid per person 5-15 min, max 20 min.

Plats: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com.
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Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGFs 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.
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.

Stockholms stadsarkiv

Stadsarkivets program finns här
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