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Gå också in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för 
att få information om t.ex. nytillkomna eller ändrade program. 

Onsdagen den 9 september – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. 
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista 
C till hållplatsen Måttbandsvägen. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 

Torsdagen den 17 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra varandra till 
vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet 
i sökandet. 

Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 
08-604 28 37 (kväll/helg). 

Helgen 19-20 september – Behandling av digitala bilder 
Kursen är fulltecknad, men vi hoppas att den kommer att genomföras igen 
vid ett annat tillfälle. 

Onsdagen den 23 september – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. 
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista 
C till hållplatsen Måttbandsvägen. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 

 



2 

 

Nyhetsbrev nr 07/2009 
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA 

info@ssgf.org; www.ssgf.org 

Onsdagen den 7 oktober – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00 
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen” intill fors-
karsalen. Ställ frågor – få svar och tips. Diskutera och byt erfarenheter om 
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning. Ingen anmä-
lan behövs. 

Onsdagen den 7 oktober – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. 
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista 
C till hållplatsen Måttbandsvägen. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 

Torsdagen den 8 oktober – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra varandra till 
vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet 
i sökandet. 

Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 
08-604 28 37 (kväll/helg). 

Lördagen den 3 oktober – Jämtland, 10.00-15.00 
Jämtlandsgruppen i Stockholm träffas igen på Stockholms stadsarkiv, 
Hyllan. Inbjudna är även de i StorStockholm som tillhör Jämtlands lo-
kalhistoriker och släktforskare. 
10.30-11.15 Carl Szabad berättar om sin forskning kring släkten Tide-
man. 
13.00-14.30 Karl-Göran Eriksson uppdaterar oss vad nytt som tilldragit 
sig haver beträffande släkt- och hembygdsforskning i Jämtland. 

Som vanligt finns det möjlighet till anbyten. Karl-Göran finns på plats 
och svarar på frågor. 

Det kommer att finnas enklare förtäring till självkostnadspris. 

Anmäl till Marianne Ljunggren senast 27 september, marian-
ne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 (kväll/helg). Ange i vilket om-
råde du forskar så skickar vi ut en deltagarlista före träffen. 
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Onsdagen den 21 oktober – Forskning i Arninge, 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. För 50 kronor är du garanterad en plats. 
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista 
C till hållplatsen Måttbandsvägen. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 

Torsdagen den 29 oktober – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Ordna ditt släktarkiv 
Elinor Elmborg berättar om hur man bör ordna sitt släktarkiv. Hon har bland 
annat gett ut en färsk bok i ämnet, Arkiveringsguide för släktforskare. Dess-
utom kan vi köpa bra arkivkartonger som inte alltid är så lätta att hitta. 
Ingen anmälan. 

 

Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 

Onsdagen den 9 september – Norra begravningsplatsen, 17.00-19.00 
Visning på Norra begravningsplatsen där vi tittar på kändisgravar och pratar 
om gravskick m m. Inga fler anmälningar! 

Torsdagen den 22 oktober – Stockholms stadsmuseum, 18.30-20.00 
Visning av Faktarummet på Stockholms stadsmuseum vid Slussen. Föran-
mälan krävs till Eva senast den 15 oktober. Observera dag och tid! 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 
och Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com 
Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannaga-
tan 180, Vällingby. 

Solnagruppen 
Tisdagen den 15 september – Valloner, 19.00-21.00 
Anders Herou, ordförande för Sällskapet Vallonättlingar, berättar om vallo-
nerna, går igenom en del på Vallonskivan och ger litet bakgrund till den. 

Tisdagen den 20 oktober – Min släkt, 19.00-21.00 
Elinor Elmborg demonstrerar släktforskningsprogrammet Min släkt och 
presenterar också sin bok Arkiveringsguide för släktforskare. 

Möteslokal: 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, 08-27 94 28 
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 0706 903804. 
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Höstens program är under planering. 

Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö. 

Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefoner: 08-503 04 102 (arbetet),  
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) 
mail: marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller  
marianne.stromberg@bredband.net. 

 

 

Aktiviteter på Stadsarkivet 
Torsdagen den 10 september – Desertören och Vietnamkriget. Blod, 
skuld och politik, 18.00-19.00 
I föreläsningssalen ”Hyllan” Journalisten Johan Romin presenterar sin 
nya bok. Den amerikanske marinsoldaten Terry Whitmore hamnade i 
Stockholm 1968 och mottogs som en hjälte av vänstern efter att ha deser-
terat från Vietnamkriget. Men var han verkligen en hjälte? Eller var han 
en krigsförbrytare? I Desertören och Vietnamkriget skildrar Johan Romin 
Terrys historia – som också blir Vietnamkrigets historia. 

Kostnadsfritt evenemang. Begränsat antal platser. Biljetter kan bokas på 
webbplatsen och hämtas i läsesalsexpeditionen från och med torsdag den 
3 september. 

Stadsarkivet ligger på Kungsklippan 6. 

T-bana: Rådhuset. Telefon: 08-508 283 00. Internet: ssa.stockholm.se 

 


