Nyhetsbrev nr 2/2009

Gå in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för att få
information om nytillkomna eller ändrade program.
Onsdagen den 18 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida.
Tisdagen den 24 februari – Svenska porträttarkivet, 16.00
Guidad visning äger rum på Svenska porträttarkivet, Riddargatan 13 C,
Armémuseets västra flygel. Kom en kvart före visningen till ingången.
Porträtten omfattar bilder av svenskar ur alla stånd, från reformationstiden
till idag. De är utförda i alla slags material, från paradporträtt i olja till
amatörteckningar och silhuetter. 1984 var antalet fotograferade och
dokumenterade porträtt ca 60 000. För att underlätta forskningen har
porträtten registrerats alfabetiskt på den avbildades namn, register över
konstnärerna, över ägare och en förteckning över daterade porträtt.
Studiebesöket kostar 30 kronor. Besöket är fullbokat men en ytterligare
visning äger rum den 3 mars klockan 16.00. Anmäl till Ginger Widinghoff
08-89 05 94 eller 070-442 96 15.
Tisdagen den 3 mars – Svenska porträttarkivet, 16.00
Ytterligare en guidad visning sker på Svenska porträttarkivet, Riddargatan
13 C, Armémuseets västra flygel, se ovan.
Studiebesöket kostar 30 kronor. Anmäl före 25 februari till Ginger
Widinghoff 08-89 05 94 eller 070-442 96 15. Vi träffas en kvart före
visningen vid ingången.
Onsdagen den 4 mars – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida.
Onsdagen den 4 mars – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till Stadsarkivet i ”glasburen” intill forskarsalen, där du kan
ställa frågor, få svar, ge svar, diskutera och byta erfarenheter om
släktforskning i hela Sverige och våra grannländer (alltså inte enbart
Stockholm) under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
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Behandling av digitala bilder – Kurs den 7-8 mars
Släktforskarcentrum, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta Centrum
Lördag den 7 mars, 09.00-12.00
Första lektionen pratar vi teori – vad en digital bild är, hur man får in en
digital bild i datorn via skanner eller kamera. Begreppet upplösning (dpi)
och dess betydelse för att bibehålla kvaliteten på bilderna. Vad bilden ska
användas till eftersom det styr valet av dpi.
Lördag fortsättning, 12.45-16.00
Vi startar programmet IrfanView, som redan ligger i datorerna. I
dokumentationen visas hur vi själva laddar hem detta gratisprogram och hur
vi plockar upp en bild. Jag har med mig exempelbilder och vi kollar dpi och
kvalitet, ändrar storlek på bilderna för att få dem bra för det vi ska ha dem
till. Jag visar hur man enkelt beskär en bild. Kanske den behöver vridas. Vi
går igenom vad vi kan göra för att optimera bilden ytterligare – ändra
ljusstyrka, kontrast, kanske ta bort färgstick eller visa bilden i gråskala eller
sepia.
Söndag den 8 mars, 09.00-13.00
Till denna lektion har vi med oss egna digitala bilder, som vi tillsammans
går igenom och diskuterar vad och hur vi kan göra för att förbättra dem.
Detta kompletteras med lite övningar i att skapa mappar och lite tips om hur
man organiserar sina bilder. I sista momentet ska bilderna in i
släktdataprogrammet HOLGER, DISGEN eller något annat.
Avgiften är 400 kronor, lärare: Lisbeth Dahlin, Borås
Anmälan senast 22 februari till Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se,
08-27 35 33 (kväll/helg)
Torsdagen den 12 mars – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera, byta erfarenhet och ge varandra tips.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Onsdagen den 18 mars – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida.
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Lördagen den 21 mars – SSGFs Årsmöte, Släktforskningens dag
Plats: Stockholms stadsarkiv; Tid: 10.00-15.00
10.15
11.30
13.00

SSGFs årsmöte
Mats Hayen presenterar Stockholmskällan
Hans Harlén presenterar cd:n Stockholm A-Ö

Ta med vänner och bekanta som är intresserade av släktforskning och låt
dem få tillfälle att med hjälp av dig eller våra medarbetare prova
programmen på Stadsarkivets datorer.
Vid bokborden kan du köpa den nya gravskivan och böcker samt även
Sveriges Släktforskarförbunds skivor och böcker.
I anslutning till kaffeautomaten säljer vi ost- och skinksmörgåsar.
Torsdagen den 26 mars – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Anbytarkväll Gotland
Lars-Olov Eriksson berättar om gotländsk arkiv- och släktforskning och
leder därefter anbyten.
Anmäl dig senast den 19 mars till Lars-Olov Eriksson,
larsolov2@comhem.se, 08-740 26 83.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Onsdagen den 25 februari – Amerikakväll, 19.00-21.00 i möteslokalen
Har du anhöriga som rest till Amerika, stannade de där eller kom de
tillbaka? Vad hade de med sig hem? Ta med föremål – t.ex. en silversked,
en tavla, ett foto, ett brev – och berätta en liten historia.
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal,
Ångermannagatan 180, Vällingby.
Onsdagen den 25 mars – Studiebesök, 18.00-19.00
Visning av Nordiska museets arkiv på Linnégatan 89 C. Föranmälan krävs
senast den 10 mars till Eva. Avgiften är 20 kronor /person.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com

Solnagruppen
Tisdagen den 17 februari – Svenskt namnskick i gångna tider, 19.00
Hans Högman berättar om det svenska namnskicket i äldre tider.
Tisdagen den 10 mars – Datorer och släktforskning, 19.00
Ulf Berggren visar senaste versionen av Holger samt berättar om andra
datorhjälpmedel, speciellt om Internet och aktuella cd-skivor.
Observera att dagen är flyttad till den 10 mars.
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Vår möteslokal ligger på Wiboms väg 10, två trappor ner, och tiden är
19.00, om inte annat meddelas. Till Wiboms väg åker du tunnelbana eller
buss nr 113 till Västra Skogen.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se
Telefon 08-27 94 28 och Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com
Telefon 08-82 87 11 eller 070-690 38 04

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 26 januari 2009 kl 19.00 – Ringar på vattnet
Kerstin Olsson berättar hur hon har gjort sin släktbok "Ringar på vattnet".
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet),
0708-12 05 10 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg),
marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net.

SSGF söker ny webbredaktör!
Framtidens webb i dina händer
Du får frihet att skapa och bygga vår nya interaktiva webbplats.
Du får innehållet skickat till dig, men du bestämmer hur det ska presenteras.
Eftersom vi arbetar ideellt, kan vi inte ställa krav, men det är bra om du kan
ge någon timme eller två i veckan, eller hur många du vill.
Är du intresserad kontakta Kerstin Almroth 08-82 87 11,
kers.almroth@telia.com eller Mats Ahlgren, 070-793 72 31

Aktiviteter på Stadsarkivet
Stockholms stadsarkiv kommer under våren att ha egen regelbunden
programverksamhet. Under mars är följande evenemang planerade i Hyllan.
Lördagen den 7 mars – Tema Musik och arkiv, 12.00-13.00
Om Carl Michael Bellman och spåren efter honom i Stockholms stadsarkiv.
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