
 

 

______________________________________________________ 
Nyhetsbrev nr 6 2017 

StorStockholms Genealogiska Förening, 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

Nyhetsbrev Nr 6 2017 Nr 6 2016 
 

 

 
Hej alla läsare, här kommer årets sjätte nyhetsbrev!  

Stockholm har haft en rejäl värmebölja men nu stundar lite mer blygsamma temperaturer 

igen. Den nederbördsfattiga vintern har spätt på torkan och det talas om att det kan bli den 

värsta grundvattenbristen på över 100 år. Vi får hoppas att det inte blir för illa.   

      Alla medlemmar bör nu ha fått AnRopet nr 1 för 2017 i sina brevlådor. Som vanligt 

finns där lite smått och gott, bland annat ett detaljerat program, för släktforskardagarna  

i Halmstad 2017, se vidare nedan. Planering för höstens aktiviteter inom SSGF pågår för 

fullt och vi kommer att ha 2-3 kurser, en del studiebesök, forskarkvällar, temakvällar och 

temadagar att bjuda på nästa termin. Mer detaljer kommer i nästa nyhetsbrev som 

utkommer i början av augusti. 

___________________________________________________________________________ 

Hänt sedan sist 
En bonusträff för de medlemmar som aktivt arbetat med föreningens aktiviteter under året hölls den 

29 maj på KF:s arkiv och bibliotek vid Slussen. Besöket avslutades med en gemensam middag. 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Släktforskarhjälpen på Stockholms stadsarkiv på torsdagar fortsätter under sommaren. Då finns 

någon eller några från SSGF på plats från senast kl. 15. Från och med 19 juni råder sommaröppettider 

på stadsarkivet vilket innebär att det är öppet mån-ons kl. 10-16, torsdagar kl. 10-18 samt fredagar 

kl. 10-15. SSGF kommer i den mån det är möjligt att vara på plats som vanligt på torsdagar men kan 

inte garantera att det är någon där varje torsdag i sommar.  

Kalendariet  
Ett program med höstens aktiviteter för SSGF och dess förortsgrupper kommer i augusti 

så håll utkik då eller i Kalendariet på webben. 
 

Övrigt 
Stadsarkivets sista onsdagshistoria äger rum 7 juni med start 13:00 och handlar om när arbetare och 

polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan och då blodet flöt i rännstenen 

och temperaturen i den politiska kampens termometer nådde oanade höjder. Mats Hayen berättar 

och inträdet är fritt. Se vidare deras kalendarium. 

 

Månadens tips! 
För nästan exakt hundra år sedan, i början av maj 2017, ägde de omskrivna potatiskravallerna i 

Stockholm rum. Första världskriget var inne på sitt fjärde år och isoleringen och kalla vintrar gjorde 

att bristen på livsmedel, bland annat potatis, blivit akut. Tumult uppstod i staden efter att ryktet 

spridit sig om att en handlare på Södermalm gömt undan potatis. Polisrapporten som följde på 

http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/program/
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tumultet, där många kvinnor deltog och blev skadade, finns att läsa i 

Stockholmskällan. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29549  

Värt att notera är att tidningarna vid tillfället rapporterade helt olika kring 

händelsen, beroende på tidningens politiska färg. Man får således en helt annan 

bild av händelsen beroende på vilken tidning man läser, vilket är intressant även i vår nuvarande tid 

av desinformation och massinformation. Som släktforskare vet man ju efter ett tag mycket väl att 

man behöver verifiera sina källor väl och hur man ska gå till väga. För den som vill förkovra sig i 

källkritik och spännande historia är potatiskravallerna ett mycket bra exempel. 

 

Släktforskardagarna 2017 
  

I år står Hallands Släktforskarförening värd för dagarna som äger rum i Halmstad Arena 26-27 

augusti. Temat för i år är ”Vägar till västerhavet”. 

Kostnad: 100 kronor/dag, förhandsboka båda dagarna för 170 kronor. 

Entré: Lördag 8:00 – 17:00 

Söndag 8:00 – 16:00, själva mässan öppnar 9:00 båda dagarna. 

Programmet är fullspäckat och spännande och finns att ta del av i AnRopet eller på www.sfd2017.se 

där ni också kan hitta all praktisk information kring dagarna. 

 

 

 

 

SSGF vill passa på att tacka för denna termin 

och önska er alla en härlig sommar och på 

återhörande i augusti! 
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