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AnRopet ligger på tryckning och distribueras i slutet av oktober. 

För att få information om t.ex. nytillkomna eller ändrade program gå in på 
SSGF:s hemsida www.ssgf.org och Rötters kalendarium 
www.genealogi.se. 

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 22 oktober – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Förr fanns det oäkta barn 
Gull-Maj Lindström föreläser som på Släktforskardagarna i Falköping om 
”oäkta” barn. 
Anmäl senast 18 oktober till Marianne Ljunggren, marian-
ne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 (kväll/helg). 

Torsdagen den 29 oktober – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Ordna ditt släktarkiv 
Elinor Elmborg föreslår 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. 

Onsdagen den 4 november – 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 4 november – 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. 
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Torsdagen den 12 november – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Till minne av att det gått 200 år sedan skilsmässan mellan Sverige och Fin-
land har vi denna kväll flera mindre presentationer med anknytning till Fin-
land och släktforskning. Bl.a. kommer Carl Szabad att presentera SSA:s nya 
dvd med material om finländare i Sverige. 
För fler detaljer kolla hemsidan och nästa nyhetsbrev. 
Ingen anmälan. 

Lördagen den 14 november – Arkivens dag 
SSGF arrangerar inte några speciella aktiviteter denna dag, men i hela lan-
det bjuder man på fullmatade program med utställningar, visningar, föreläs-
ningar och andra aktiviteter, ofta i samverkan med bibliotek, hembygdsföre-
ningar och släktforskare. Årets tema är På liv och död. Se 
www.arkivensdag.se och respektive hemsidor. 

Onsdagen den 18 november – 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 26 november – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00 
Emigration 
Elisabeth Thorsell berättar om och visar hur vi ska hitta våra utflyttade släk-
tingar. 
Anmäl dig senast den 19 november till Marianne Ljunggren, marian-
ne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 (kväll/helg). 

Handskriftskurs 
Under november – februari kommer SSGF att arrangera en kurs i hand-
skriftsläsning under ledning av Ulf Berggren. Kursen riktar sig i första hand 
till dem som nyligen börjat läsa det nygotiska alfabetet. Kursen omfattar 
fem lektioner om två gånger 40 minuter. Vi kommer att läsa texter framför-
allt från 1600- och 1700-talen. Det handlar om åtskilliga typer av handling-
ar. 

Kursavgiften är 300 kronor. 

Kursen hålls på Stadsarkivet. De två första gångerna är torsdagarna den 19 
november och 10 december. Preliminära datum år 2010 är 21 och 28 janu-
ari samt den 6 februari. 

Anmäl dig senast den 12 november i första hand på e-post till 
info@ssgf.org. Om du inte har tillgång till e-post kan du ringa till Ulf, 
08-36 78 69. Alla intresserade måste anmäla sig, även de som inte kom med 
på kursen som hölls för två år sedan. 
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Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 
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! 

Onsdagen den 18 november – Möteslokalen, 19.00-21.00 
Egen forskning – Eivor Lunden berättar om kullor och masar som gick till 
Stockholm för att ta arbete under sommaren; hennes mormor var en av dem. 
Vi ska också prata om kommande program. Vad är du intresserad av? 

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

Tisdagen den 17 november – Rundabordssamtal, 19.00-21.00 
Vi diskuterar släktforskarfrågor med varandra och berättar om våra egna 
forskningar. 

Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28 
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 0706 903804 
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Till Wiboms väg åker du tun-
nelbana till Västra skogen eller buss 123 till Krysshammarsvägen. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Måndagen den 26 oktober – Oäkta barn, 19.00-21.00 
Gull-Maj Lindström föreläser som på Släktforskardagarna i Falköping om 
”oäkta” barn. 

Måndagen den 30 november – Fångvård, fängelser och straff, 
19.00-21.00 
Berit Dahlström berättar. 

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 marian-
ne.stromberg@bredband.net. 
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö. 
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Aktiviteter på Stadsarkivet 
Följande kostnadsfria evenemang äger rum i föreläsningssalen Hyllan. 
Antalet platser är begränsat, men det går att boka biljetter en vecka i förväg 
på vår webbplats www.ssa.stockholm.se eller hämta i läsesalsexpeditionen. 

Torsdagen den 15 oktober – 18.00-19.00 
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848 
Historikern Mats Berglund presenterar sin bok. 

Torsdagen den 5 november – 18.00-19.00 
Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns 
Stockholm. 
Professor Fredric Bedoire presenterar sin bok. 

Lördagen den 14 november – 12.00-13.00 
Liv och död i arkiven 
Program och tider meddelas senare. 

Lördagen den 5 december – 12.00-13.00 
Vem tror du att du är 
Lars-Olof Lampers från Sveriges Television berättar om arbetet med tv-
serien om släktforskning. 


