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Program
Välkomna till SSGFs möten och träffar i oktober och november!
Onsdagen den 18 oktober – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 19 oktober – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera hur man kan dokumentera och presentera sin
släktforskning.
Anmäl senast den 12 oktober till Michael Lundholm, 08-36 46 45 (kväll/helg)
eller lundholms@bredband.net.
Torsdagen den 19 oktober – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Spelmän
Musikhistorikern Per-Ulf Allmo berättar om spelmän utifrån sina forskningar
med viss tonvikt på nyckelharpsspelmän. Möjlighet finns också att ställa frågor
om spelmanssläkter i Uppland.
Ingen anmälan.
Lördagen den 21 oktober – Temadag på Stadsarkivet, 10.00-15.00
Jämtland och jämtlänningar
Stor klang- och jubileumsträff då jämtlandsgruppen i Stockholm firar den tionde
jämtlandsträffen med många trevliga inslag.
Kl 10.15 Vad hände med Jämtlands gymnasister – Thord Bylund berättar från
sina studier i jämtländsk skolhistoria.
Kl 12.00 Forska i och på Jämtland – Urban Leijon ger praktiska tips om släktoch hembygdsforskning i Jämtland samt presenterar böcker och CD-skivor
Kl 13.30 Släktingar i Norge – Karl Göran Eriksson tipsar om nyttiga hemsidor i
Norge för att kunna följa våra anor.
Det blir mingel och anbyten samt enklare lunch och jubileumstårta till
självkostnadspris och naturligtvis jubileumslotteri med fina priser samt bokbord
och försäljning av mikrokort (SCB-material).
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
15 oktober.
Onsdagen den 1 november – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
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Onsdagen den 1 november – Dagträff på Stadsarkivet 13.00-16.30
Du får svar på dina frågor och information av Chris Henning och övriga
deltagare.
Ingen anmälan.
Torsdagen den 2 november – Temakväll på Stadsarkivet 18.00-20.00
Barnhuset
Den här gången pratar vi mer om inneliggande handlingar under ledning av
Dagmar Thullberg.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
26 oktober.
Torsdagen den 9 november – Temakväll på Stadsarkivet 18.00-20.00
Sigill
Magnus Bäckmark berättar om prästers, borgares och bönders sigill som källa i
släktforskningen.
Ingen anmälan.
Släktforskarnas Hus i Leksand lördag 11-söndag 12 november
Följ med till Släktforskarnas Hus!
Anmäl snarast till Anita Sundell, 08-690 08 30, (kväll/helg) eller
anita.sundell@chello.se. Anita ger all information om resan.
Onsdagen den 15 november – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 16 november – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, 18.0020.00
Vi träffas för att diskutera hur man kan dokumentera och presentera sin
släktforskning.
Anmäl senast 10 november till Michael Lundholm, 08-36 46 45 (kväll/helg)
eller lundholms@bredband.net.
Torsdagen den 23 november – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Bouppteckningar
Var finns bouppteckningar och vad kan man hitta i dem.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
16 november.
Lördagen den 25 november – Temadag på Släktforskarcentrum, 10.3013.00
Emigration
Erik Gustavson från Emigrantregistret i Karlstad berättar om emigrationen till
Amerika och om arbetet i Sverige med registrering att göra olika material
tillgängliga för forskare.
Elisabeth Thorsell, känd emigrantforskare och mottagare av årets Örnbergpris,
berättar om de källor som finns i USA för emigrantforskning, till exempel alla
de nya register som blivit tillgängliga på senare år.
Ingen anmälan.
Plats: Hörsalen, Släktforskarcentrum, Allén 9, Sundbyberg
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Onsdagen den 29 november – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.

Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 17 oktober kl 18.00 – Besök på KB
Vi träffas på Kungliga Biblioteket för att få information om vad som finns där.
Antalet besökare är begränsat till 25 så anmäl er till Berit Börjesson,
berit.borjesson@swipnet.se, 08-27 94 28 eller Kerstin Almroth,
kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 snarast men före 15 oktober.
Tisdagen den 21 november kl 19.00 – Egen forskning
Eivor Gabrielsson från Solnagruppen berättar om hur det var att växa upp i
gamla Hagalund. Vi avslutar kvällen med att diskutera våra aktiviteter under år
2007.
Plats Wiboms väg 10 två trappor ner, kl 19.00.

Västerortsgruppen
Onsdagen den 25 oktober
Spånga Hembygdsförening talar om Spångas historia och Karin Tullberg
berättar om sin farmors okända föräldrar.
Vi träffas i Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby kl 19.00.
Anmäl dig som föreläsare! Kontakta (kväll/helg) Eva Löfman, 0704-15 36 09,
eva@promediafoto.com eller Michael Lundholm, 08-36 46 45,
lundholms@bredband.net
Onsdagen den 15 november – Besök i Arninge 16.00-19.30
Vi fortsätter arbetet, som vi påbörjade i mars, med avskrifter av Spångas
kyrkböcker. Anmälan krävs i förväg till Eva Löfman, 0704-15 36 09,
eva@promediafoto.com senast den 5 november.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 16 oktober – Egen forskning, kl. 19.00
Karin Aspberg berättar om sin forskning främst i Västerhaninge.
Plats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Tisdagen den 21 november – Studiebesök på Armémuseum, kl 18.00
Thomas Roth berättar om museets arkiv och identifierar medtagna släktfoton. Vi
får hjälp med identifiering av vapen, uniformer och regementen m m. Begränsat
antal platser, anmäl dig till Marianne Strömberg.
Vi kommer även att skriva av Tyresö församlings dödböcker och även träna att
läsa gammal stil. Anmäl intresse till Marianne.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefon 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.
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NÅDD – vad är det?
Sveriges Släktforskarförbund driver sedan några år ett projekt som internt går
under det rubricerade namnet, men uttyds ”Namn Åt De Döda”. Det innebär att
de poster på CDn Sveriges dödbok 1950-1999 som saknade namn, dvs alla som
avlidit åren 1950-1970, till stor del kompletterats med namn i den senaste
versionen av CDn som omfattar åren 1947-2003.
Dock är inte alla poster kompletterade än, och där saknas flest namn just i
Stockholms län, se även projektets sida i Rötter
(http://www.genealogi.se/dodb/db_ab.htm).
Inför kommande version pågår dock mycket arbete på olika håll i landet för att
bättra på CDn ytterligare med namn på de ”namnlösa” posterna, och det är här
SSGFs alerta medlemmar har chansen att göra en stor insats.
Stockholms stadsarkiv har varit mycket tillmötesgående och låtit förbundet
fotografera de dödböcker som ännu inte är registrerade. Det innebär att den som
vill arbeta med projektet kan få hem bilderna till sin dator och sitta hemma och
registrera de allra flesta uppgifterna som ska ingå. På sidan i Rötter framgår det
med en stjärna efter församlingsnamnet och tidsperioden vad som finns digitala
bilder på.
Den av läsarna som vill dra sitt strå till stacken för att göra Stockholms län
färdigt kan kontakta undertecknad eller Anna-Lena Hultman (via länk på sidan i
Rötter) för att teckna sig för någon församling eller tidsperiod. Stora
församlingar kan brytas ner till något eller några år för att det inte ska kännas för
jobbigt.
Men arbetat ska vara inlämnat och klart senast vid årsskiftet, så vänta inte med
att anmäla dig. Sen utgår också en liten men ändock belöning i form av en
femtioöring för varje levererad post att handla för i Rötter-Bokhandeln.
Carl Szabad (carl@genealogi.se)
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