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Nyhetsbrev 2005/2 

Utgivet av StorStockholms Genealogiska förening 

 

SSGF önskar läsarna av Nyhetsbrevet en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt år 2006, gärna tillsammans med oss på några av våra 
släktforskarträffar. 

Utförligare beskrivningar av våra möten finner du i 
medlemsbladet AnRopet som kommer ut med fem nummer per 
år och på Rötters kalendarium, www.genealogi.se. Tidigare 
nummer av Nyhetsbrevet hittar du på vår hemsida www.ssgf.org. 

Forskarkvällar i Arninge 
Varannan onsdag 11 och 25 januari, 8 och 22 februari, 8 och 
22 mars, 5 och 19 april samt 3 maj mellan 16.00 och 19.30 fortsätter vi med 
forskarkvällar på Arninge. För 40 kronor är du garanterad plats och hjälp. 
Boka via Isa Kilsbo, telefon 08-83 46 22/kvällstid eller på formuläret på vår 
hemsida. 

Varannan torsdag på Stadsarkivet 
Under våren fortsätter vi med att ha ordinarie temakvällar varannan vecka på 
Stockholms Stadsarkiv. Möten på Släktforskarcentrum i Sundbyberg kommer att 
ske mer sällan bl a på grund av dåligt deltagande under hösten. 

Långholmen och andra fängelser i Stockholm 
Torsdagen den 26 januari kl 18.00, Stadsarkivet 
Har du någon person i din forskning som satt på Långholmen, var inte ledsen för 
det. Du får veta så mycket mer om den personen. Har du tur så hittar du ett foto 
av personen i polisens fotoregister som finns på Stadsarkivet. 
Någon från Stadsarkivet berättar om fångrullor och andra spännande handlingar 
från några av de mest kända fängelserna. 
Anmäl till Isa Kilsbo på telefon 08-83 46 22/kvällstid eller e-post 
isas@telia.com. 

Ångermanland 
Torsdagen den 9 februari kl 18.00, Stadsarkivet 
Anbyten och information om datorhjälpmedel för släktforskning i Ångermanland. 
Anmäl till Gunilla Bergwall, 08-641 14 63, senast den 2/2. 

http://www.genealogi.se/
http://www.ssgf.org/
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Sjömanshuset 
Torsdagen den 23 februari kl 18.00, Stadsarkivet 
Någon från Stadsarkivet berättar om sjömansrullor och andra handlingar i 
sjömanshusarkivet. Anmäl till Isa Kilsbo på telefon 08-83 46 22/kvällstid eller 
epost isas@telia.com. 

Min Släkt 
Torsdagen den 9 mars kl 18.00, Stadsarkivet 
Elinor Elmborg presenterar och svarar på frågor om släktforskningsprogrammet 
Min Släkt. Ingen anmälan behövs. 

Dagträff 
Onsdagen den 1 februari kl 13.00-16.00, Stadsarkivet 
Välkommen till Lilla rummet att ställa frågor, få svar, diskutera under ledning av 
Chris Henning. Ingen anmälan behövs. 

Kvalitetsgruppen 
Torsdagarna 16 februari, 30 mars samt 27 april, kl 17.00 träffas 
Kvalitetsgruppen för att diskutera hur man ska dokumentera och presentera sin 
släktforskning. Gruppen träffas på Stadsarkivet, Lilla rummet. Mötena är öppna 
för alla medlemmar i SSGF. Anmäl till Michael Lundholm, 08-36 46 45 
kvällar/helger, lundholms@bredband.net. Utförligare beskrivning av 
kvalitetsseminarierna finns på SSGFs hemsida (SSGF/Program). 

Släktforskningens dag 
Vi vill redan nu flagga för Släktforskningens dag, lördagen den 18 mars. SSGF 
finns på Stadsarkivet med föredrag och andra aktiviteter. 

Förortsgrupperna 
Solnagruppen 
Tisdagen den 17 januari kl 19.00 
Släktforskning … än sen då? Lennart Ekman berättar vidare hur man tar hand om 
sitt insamlade material. 
Plats: Wiboms väg 10, 2 tr ner. 

Tisdagen den 21 februari kl 18.00, Lantmäteriet 
Lars Asker tar emot oss och berättar om hur kartor kan användas i forskningen. 
Anmäl till Kerstin Almroth, 08-82 87 11, kers.almroth@telia.com eller 
Berit Börjesson, 08-27 94 28, berit.borjesson@swipnet.se. Lantmäteriet ligger på 
Årstaängsvägen 17 på Liljeholmen, tunnelbana till station Liljeholmen. 

mailto:isas@telia.com
mailto:lundholms@bredband.net
mailto:kers.almroth@telia.com
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Västerortsgruppen 
Onsdagen den 18 januari kl 19.00-21.00 
Att forska med hjälp av Genline. En representant för Genline visar hur det går 
till. 

Onsdagen den 15 februari kl 19.00-21.00 

•  Rekonstruktion av kyrkböcker – Elsa Lagevik berättar om sitt arbete med 
Ockelbo församling. 

•  Genomgång inför besöket i Arninge den 22 mars 
Anmäl till Eva Löfman, 0704-153609 eva@promediafoto.com eller 
Michael Lundholm , 08-364645/kväll, lundholms@bredband.net 
Plats: Ritstiftets möteslokal i Vällingby. 

Tyresö – Haninge – Ältagruppen 
Måndagen den 16 januari 
pratar Chris Henning om Domböcker och Skattelängder. 

Måndagen den 13 februari 
pratar Elisabeth Thorsell om Emigranter. 

Anmäl till Marianne Strömberg, marianne.stromberg@bredband.net om ni inte 
hör till upptagningsområdet. 
Plats: Akzo Nobel Car Refinishes, Mediavägen 1, Lindalen, Tyresö. 

 

mailto:eva@promediafoto.com
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