
Aktiviteter hösten 2022 
      

 

   
Aktivitet 

 
Datum 

 
Dag 

 
Tid 

 
Plats 

 
Föreläsare - Ämne 
 

 
Mälardagen 

 
   20/8 

 
Lördag 

   

Föredrag,   
Obs:  i  Mariefred 
Obs: dagtid 

1/9 Torsdag 12.00 
Biohuset 
Mariefred 

 
Anita Hammarstedt - "Fyra generationer kvinnor".  
Författaren och föredragshållaren Anita presenterar boken om sin 
farmor, mormor och ytterligare tre generationer från 1808-1945. En 150 
år lång historia med början i Malmköping.  
Entrébetalning på plats innan föredraget, kontant eller swish. Medlem 
40kr, icke medlem 60kr. 
 

Tematräff 6/9 Tisdag 18.00 Jägarsalen 

 
Kenneth Engwall - "Kartforskning bland historiska- och nya kartor". 
Kenneth berättar om lantmäteriets kartarkiv, tipsar oss om topografiska 
kartan, häradsekonomiska kartan och ekonomiska kartan, laga skifte och 
fastighetsregistret, samt avsöndringar och avstyckningar.  
Anmälan till anmtema@snbs.se senast den 1/9. 
 

Berättarträff 20/9 Tisdag 18.00 Jägarsalen 

 
Hans Killgren - "Fredrik II fängslade Hans eventuella förfader kapten 
John Clerk från Skottland och lät honom dö i fängelse på Dragsholms 
slott 1575?"  
Killgren, Klerck, Clerk... Efternamnet för oss genom släktingars livsöden 
till andra länder där Hans berättar hur han hittat svar genom att använda 
olika program och även DNA. Är han släkt med den person som var 
fängslad på samma fängelse som Mary, Queen of Scots man - James 
Hepburn, 4 th Earl of Bothwell? - och hur han lyckats spåra sin anfader 
Reinhold Klerck som dog 1628.  
Anmälan till anmber@snbs.se senast den 15/9. 
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Föredrag, entré 22/9 Torsdag 18.30 Multeum 

 
Desirée Kjellberg  - "Offentliga avrättningsplatser i Södermanland". 
Fram till 1876 hade vi offentliga avrättningar i Sverige med syfte att 
avskräcka andra från att begå brott. Desirée, museichef på Sveriges 
Fängelsemuseum i Gävle berättar om projektet och historiken kring 
Sveriges offentliga avrättningar.  
BILJETTER: Förköp via www.tickster.com Medlem 40kr, icke medlem 
60kr. Ett fåtal biljetter kan köpas på plats innan föredraget (Swish eller 
kontant) 
 

Tematräff 4/10 Tisdag 18.00 Jägarsalen 

 
Christer Ståhl - "Gravstensinventering; en hjälp i din släktforskning". 
Under flera säsonger har Christer med flera i vår förening dokumenterat 
gravstenar på kommunens kyrkogårdar. Ofta har de fastnat i otroliga 
berättelser om personer "bakom gravstenen" och ur arbetet har 
"kyrkogårdsvandringar" uppstått kring intressanta gravar/personer. Nu 
berättar Christer något om upptäckter som gjorts - men vill även locka 
fler personer till att hjälpa till med uppdateringar på våra kyrkogårdar. 
Christer berättar mer om ett spännande engagemang alla släktforskare 
har nytta av. Anmälan  till anmtema@snbs.se senast den 29/9. 
 

 
Höstmöte 
 

23/10 Söndag 14.00 
Seniorcenter, 
Strängnäs 

 
Information, tillfälle till frågor och att lämna önskemål och synpunkter. 
Program: Tema Nedslag i Sörmlands och föreningens historia i film och 
bild 
Kaffe och bulle 
 

Berättarträff 27/10 Torsdag 18.00 Jägarsalen 

 
Åke Ellín - "Från ett gammalt fotoalbum till Kungliga nummerlotteriet". 
Åke berättar om hur han fått hjälp att identifiera personer och deras 
levnadshistorier och hur kommer Gustav III in i bilden.. Vem är 
kopplingen och hur? Vi reser flera hundra år bakåt i tiden och får en 
intressant upplysning. Anmälan till anmber@snbs.se senast den 22/10. 
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Resa / museum 29/10 Lördag 11.00 Malmköping 

 
Resa och studiebesök till museet Malmahed i Malmköping. Vi åker i 
egna bilar, samåker om möjligt och träffas utanför entrén för gemensam 
ankomst. Vi har guidad visning i grupp på ca 1,5 timma.  
Entréavgift 50 kr Swish eller kontant (jämna pengar). Anmälan till 
aktiviteter@snbs.se senast 20/10. 

Tematräff     1/11 Tisdag 18.00 Jägarsalen 

 
Inggärd Jensen - Vi hjälps åt med handskriftstydning där du kört fast 
med "svårlästa texter" i kyrkböcker etc.. (ta med länk/källan till din 
problemskrift så hjälps vi åt.  
Anmälan till anmtema@snbs.se senast den 27/10.  

Berättarträff 15/11 Tisdag 18.00 Jägarsalen 

 
Lars Hallberg - "Gammelsvenskbygd" vad är det, var finns det, när 
skapades dessa och vad kan du som släktforskare hitta där?  
En berättelse om resor till Ukraina och om ett samhälle vi inte vet så 
mycket om. Lars visar bilder från denna plats, kanske t o m från ett 
bröllop och berättar om sina upplevelser, om de människor han mött. Vi 
får höra en udda historia som kanske slutar med en fråga om DNA - vem 
vet? Anmälan till anmber@snbs.se senast den 10/11. 

Föredrag, entré 24/11 Torsdag 18.30  Multeum 

 
"Flyktinglotsning mellan Norge och Sverige under 2:a världskriget". 
Göran Källgården, författare och släktforskare ger en beskrivning av 
förhållandena i Norge och Sverige och arbetet med att i hemlighet, med 
fara för egna liv rädda människor från att gripas av Gestapo och föras till 
den slutliga destinationen koncentrationslägren.  
BILJETTER: förköp via www.tickster.com Medlem 40kr, icke medlem 
60kr. Ett fåtal biljetter kan köpas på plats innan föredraget (Swish eller 
kontant). 
 

- Berättar- och Tematräffar för medlemmar: Lokalen Jägarsalen Studiefrämjandet, Källgatan 3b, Strängnäs 
- Föredrag för allmänhet och medlemmar: Biohuset Mariefred: Nygatan 18, Mariefred samt Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs. 
- Höstmötet för medlemmar: Seniorcenter, Nygatan 5b, Strängnäs (fd Pensionärernas Hus) 

- Resa/studiebesök för medlemmar. 

Programmet utgår 
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