
 

Aktiviteter våren 2022 

Aktivitet Datum Föreläsare - Ämne 

Släktforskningens dag 15 jan Strängnäsbygdens släktforskarförening informerar besökare om släktforskning. 

Släktforskningens dag 15 jan Kerstin Nilsson - Hur man som släktforskare söker uppgifter i Riksarkivets tjänst "Digitala forskarsalen". 

Släktforskningens dag 15 jan Tomas Larsson -Lommartorp; berättelse om en släktplats 

Tematräff 1 feb Ulf Lindén - Tips om hur du själv kan göra en släktbok. 

Föredrag, entré 3 feb 
Håkan Pieniowski - "Matros utan fartyg"; Unika bilder och berättelsen om Håkans far "Z.P" en av de 170 
polska ubåtsmän som under andra världskriget var internerade i Marielund utanför Mariefred . 

Berättarkväll 15 feb 
Christer Ståhl - Gravstensinventering; En hjälp i släktforskningen med en fördjupning i några gravstenar och 
dess historia.  

Föredrag/film 27 feb 
Lars Hallberg - (Tidigare chef för radio, TV och journalistutbildningar vid Musikhögskolan i Piteå) visar Tom 
Alandhs "Strängnäsfilm" som speglar kulturen i Strängnäs på 1980-talet. Lars berättar även om Eric 
Forsgren; den första reportern som bevakade Norrland för svensk TV-publik på 1950-talet. 

Temakväll 10 mars 
Kerstin Svenson, Radioproducent - berättar hur hon skapar inslag i radio. I sin roll som filmpedagog visar 
hon hur bilden blir ett komplement i berättandet och ger tips om hur vi kan dokumentera vår släktforskning 
med hjälp av enkla filmredigeringsprogram. 

Berättarkväll 29 mars Kristina Rosén - Faster Greta som emigrerade till Salt Lake City 1918.  

Föredrag, entré 31 mars 
Hans Lundén - Berättar genom animerad film om sin farfar Carl August, född fattig i Bohuslän 1871, som 
barn bortauktionerad till lägstbjudande och senare i livet ölutkörare med häst och vagn. 

Tematräff 5 april 
Inggärd Jenssen - Vi hjälps åt med handskriftstydning där du kört fast med "svårlästa texter" i kyrkböcker (ta 
med länk/källan till din problemskrift. 

Studiebesök  9 april  Gruppbesök till Åkers Bruksarkiv med guidad visning av arkivet och tips om vad en enskild släktforskare kan 
finna där.  

Berättarkväll 19 april Catarina Larsson - Det man inte pratar om ... 

Föredrag, entré 20 april 
Ted Rosvall (Känd från TV "Vem tror du att du är" och "Arvinge okänd") håller ett bildföredrag om Carolina 
Wilhelmina Josephina; Den kvinnliga slaktaren i Motala och hennes exotiska förfäder i allsköns europeiska 
länder m.m.   

 


