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Inledning 

 

Verksamhetsåret 2008 har varit händelserikt och medfört en del förändringar. I samband med 

förbundets flytt från Sundbyberg till Huvudsta har styrelsen beslutat, att avveckla G-gruppens 

rum i Sundbyberg. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, 

Stockholm och i förbundets lokaler. G-gruppens arrangemang har under året genomförts i RA, 

Krigsarkivet och i Bandhagen. Den i särklass största satsningen för G-gruppen var 

Släktforskardagarna 2008 i Malmö. G-gruppens medlemmar medverkade dessutom i Deutsch-

Baltischer Genealogentag 2008 i Darmstadt, Nordgen-mötet, Nordelbischer Genealogentag i 

Rickling, De Svenska Historiedagarna i Greifswald. Projektledaren för projektet Över Östersjön 

och ordföranden har vidare representerat G-gruppen i olika sammanhang med föredrag som rör 

resandet och migrationen i Östersjönområdet. 

Därutöver har G-gruppens medlemmar hjälpt varandra med värdefulla tips och faktiska data i 

många genealogiska frågor. 

Arbetet med webbsidan utgör G-gruppens ansikte utåt och är därför ett viktigt kärnområde för 

hela verksamheten. Flera sidor har uppdaterats under årets gång, funktioner har kunnat utökas 

och nya faciliteter har tillagts G-gruppens webbsida. 

Under verksamhetsårets slut har styrelsen och arbetsgrupperna ägnat sig åt en gemensam 

utvärdering av G-gruppens verksamhet. Målsättningen är att på längre sikt kunna trygga 

föreningens olika verksamhetsområden samt att kunna rekrytera nya funktionärer till G-gruppens 

arbete inom styrelsen och arbetsgrupperna. 

Styrelse, valberedning och revisorer 

 

G-gruppens styrelse bestod under verksamhetsåret 2008 av ordföranden (Otfried Czaika), fyra 

ordinarie ledamöter (Anita Sundell, kassör; Peter Siebert, sekreterare; Helena Andersson; Jan-Ove 

Frantzich) och två suppleanter (Kurt Hultgren; Thomas Murray). Under året har Jan-Ove 

Frantzich avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i G-gruppen. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2008 haft elva sammanträden. 

Som föreningens revisorer verkade Olle Sahlin och Uve Asp (ordinare revisorer) samt Kerstin  

Åhlfelt som revisorssuppleant. 

Valberedningens arbete utfördes av Eva Almqvist (sammankallande) samt av Tõnis Laks och 

Gunilla Hanserkers. 
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G-gruppens projekt och arbetsgrupper  

 

Släktforskarmässan 2008 

G-gruppen deltog i 2008-års Släktforskardagar den 29-30 augusti i Malmö med egen monter.  

Släktforskardagarnas tema var freden i Roskilde 1658. Medverkan i släktforskardagarna var G-

gruppens största enskilda satsning under verksamhetsåret 2008. 

 

Ansvariga för program och marknadsföring var Gustaf von Gertten, Anna-Lisa Kuylenstierna 

och Anita Sundell.  Från G-gruppen deltog Otfried Czaika, Anita Sundell, Gustaf von Gertten, 

Gustaf Eichbaum, Anna-Lisa Kuylenstierna, Helena Andersson och Gunnar Ståhl. Gunnar Ståhl 

höll föredrag med rubriken ”När svenskar blev skåningar” – med anspelning på assimileringen av 

inflyttade i Skåne efter Roskildefreden 1658 från olika delar av det svenska väldet. G-gruppens 

monter besöktes flitigt av publiken, inte minst pga. den mycket genomtänkta montergestaltningen 

och G-gruppens olika programpunkter. Föreningen kunde värva ett trettiotal nya medlemmar på 

Släktforskarmässan 2008.  

Satsningen på Släktforskardagarna har förutom det ideella arbetet inneburit en ekonomisk 

satsning med 21.286,55 skr. För detta har inga bidrag erhållits. 

 

Nordiska och europeiska kontakter 

Ordföranden medverkade som föredragshållare i Deutsch-Baltischer Genealogentag 2008 i 

Darmstadt (8 mars 2008) samt med ett föredrag på Föreningen Sollentuna Släktforskare 

släktforskarmässa (18 oktober). I Nordgen-mötet i Köpenhamn 1 september 2008 deltog Gustaf 

von Gertten och Gunnar Ståhl. I Nordelbischer Genealogentag i Rickling/Tyskland 25/26 

oktober 2008 medverkade Matthias Waak med ett föredrag om G-gruppens verksamhet och 

möjligheten för tyska släktforskare att få hjälp av G-gruppen i sina efterforskingar. Gunnar Ståhl, 

Ivo Asmus och Otfried Czaika representerade G-gruppen på De Svenska Historiedagarna i 

Greifswald med tre föredrag som rörde Greifswalds och Pommerns betydelse för 

Östersjöområdet. Under året som gått har dessutom kontakter knutits med Ålands 

emigrantinstitut i Mariehamn och med Genealogiska Samfundet i Finland med målsättningen att i 

framtiden kunna samarbeta med gemensamma arrangemang och projekt. 

 

Dalfolk i Pommern 

Ingemar Goliath har fortsatt arbetet med projektet under 2008. Resultaten presenterades på 
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Föreningen Sollentuna Släktforskares släktforskarmässa (18 oktober). 

 

E-gruppen 

E-gruppen har under året träffats nio gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning. 

E-gruppen har framförallt ägnat sig åt att förstå hur man på bästa sätt utnyttjar de nya fantastiska 

möjligheter som de allt mer utbyggda och innehållsrika Internetbaserade systemen SAAGA och 

AIS erbjuder. På träffarna har man informerat varandra om nyheter och upptäckter som man 

gjort för att på så vis underlätta för de andra. 

 

Projektet Över Östersjön  

Projektledare Gunnar Ståhl och bitr. projektledare Thomas Murray, i projektgruppen medverkar 

Helena Andersson, Gustaf von Gertten och Anna-Lisa Kuylenstierna. 

 

Projektet har under 2008 huvudsakligen arbetat med att färdigställa material om resande över 

Östersjön. Sammanlagt rör det sig om cirka 10-talet CD-skivor, som efter komplettering kommer 

att kunna ges ut tidigt under 2009, huvudsakligen för tidsperioden 1680-1750. CD-skivorna 

innehåller digitalfotografier och detaljerade innehållsförteckningar över fotograferade 

arkivvolymer. Arbete med material som rör pass och passlistor för perioden (1761) 1785-1826 i 

Kommerskollegii arkiv, mest utrikes resor, är nära en avslutning. 

 

Ny digitalfotografering har under året gjorts av Flottans räkenskaper över utrikes resande för 

perioden 1790-1820, inkluderande material fram till 1810 för finska hamnar samt material som 

avser resande över Öresund cirka 1700-1750, för orter i Baltikum fram till cirka 1710 och för 

andra orter i Skåne än Ystad för perioden 1690- cirka 1750. 

 

Överföring av rättigheter för framtaget material utöver det som ingår i CD nr 1 har förberetts. 

Innebörden är att den reservation av kostnader för digitalfotografering som gjorts tidigare år 

löses upp och ersätts med ett avtal om G-gruppens nyttjanderätt. 

 

Försäljning av G-gruppens CD nr 1 har skett genom Digiarkiv samt vid sammankomster och 

under släktforskardagarna i Malmö.  

Information om projektet Över Östersjön och dess resultat har lämnats vid ett flertal föredrag 

om resandet över Östersjön och närliggande områden (t.ex. om judereglementet i Sverige och om 
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den svenska förvaltningen i Skåne efter 1658) i anslutning till föredragsverksamheten. 

 

Webb- och listgruppen, hjälp i forskningen 

G-gruppens verksamhet möjliggörs till en stor del genom föreningens webbpresentation som har 

skötts under alla år av Lars Craemer, vars professionella och tidskrävande insatser ger G-gruppen 

ett ansikte utåt. Webbsidans innehåll har reviderats och utvidgats under det gångna året. Flera 

webbsidor om tyska områden, som t.ex. Schlesiensidan, och Estlandsidan (se även ovan E-

gruppen) har redigerats under 2008. Dessutom kunde G-gruppen - mycket tack vare Christa 

Samuelssons insatser - lansera Lettlandsidan på tyska. Vidare har den bestående funktionaliteten 

av webbsidan utökats med t.ex. ytterligare recensioner och en tysk-finsk genealogisk ordlista. 

Webbsidan och diskussionslistan är en vital del där G-gruppens medlemmar kan få information 

och hjälp kring sin släktforskning. Olika medlemmar har även under 2008 kunnat hjälpa till med 

en lång rad forskningsinsatser. Vidare borde också nämnas att G-gruppens medlem Lena 

Mårtensson Tingstam kunde kasta släktforskningens ljus över Frenforskningen. G-gruppen 

kunde därmed lösa en forskningsuppgift som man sökt under flera årtionden.  

 

Programverksamhet i Stockholmsområdet 

I januari månad anmälde Gustaf von Gertten att han skulle avhända sig ansvaret för 

programverksamheten efter Släktforskardagarna i Malmö. Programverksamheten under hösten 

planerade styrelsen i samband med den avgångna programgruppen.  

Genomförda program 2008 i Stockholmsområdet: 

 

• Krigsarkivet den 5 april     13 deltagare 

• I förbundslokalerna i Huvudsta 17 november    16 deltagare 

• I Bäverdammsgränd 80 22 november    11 deltagare 

• I förbundslokalerna i Huvudsta 26 november    19 deltagare 

 

Översättningsgruppen  

 

Ett antal medlemmar i den s. k. översättningsgruppen har under året hjälpt deltagarna på 

diskussionslistan med att översätta inlägg på svenska eller tyska till det andra språket, antingen av 

hela inlägg eller som sammanfattningar av dessa. Vidare har i början av året den svenska sidan 

"Släktforska på Lettland" översatts till tyska samt har medlemmar av översättningsgruppen 
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förnyat och breddat den tidigare sidan "Familienforschung in Schweden" med information och 

tips om hur man kan forska på distans i Sverige. Under december har slutligen översättningen av 

den svenska sidan "Släktforska på Estland" påbörjats. Detta arbete beräknas vara klart under 

januari 2009.  

 

Under slutet av året anmälde sig ytterligare en frivillig till gruppen för att översätta från tyska till 

svenska. Översättningsgruppen består för närvarande av åtta frivilliga som behärskar danska, 

norska, svenska och tyska. 

 

"Die Alten und Schönen" 

"Die Alten und Schönen" har haft regelbundna sammanträden under verksamhetsåret 2008. 

Under hösten 2008 gjorde gruppen en gemensam utflykt till Salsta slott. 

 

Ehrenmitglieder 

Föreningens styrelse utser till Ehrenmitglieder personer utanför styrelsen, som gjort mycket stora 

insatser av betydelse för G-gruppens måluppfyllnad. 

 

Föreningen har följande Ehrenmitglieder: Andreas Önnefors, Lund/Greifswald, Gustaf 

Eichbaum, Kassel, Ian Hamilton, Stockholm, Kerstin Malmström, Sollentuna samt 

Gustaf von Gertten, Stockholm. 

 

Ekonomi och medlemmar 

Föreningen har 337 medlemmar. Av dessa är 249 bosatta i Sverige, 48 i Tyskland, 

10 i Danmark, 9 i USA, 7 i Finland, 4 i Estland, 4 i Norge, 2 i Schweiz, 1 i Chile, 1 i Frankrike, 1 i 

Luxemburg, 1 i Mexico, 1 i Polen samt 1 i Sydafrika. 

 

Projektledningen för ”Över Östersjön” har även 2008 varit sparsamma med att redovisa sina 

kostnader. Detta innebär att projektets tillgodohavande från tidigare år minskat med endast 2.134 

kronor till 26.348 kronor, dessa överförs till 2009 års verksamhet. 

 

Sammanfattning 

 

G-gruppens verksamhetsår 2008 har varit händelserikt. Föreningen har lyckats med en lång rad 
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olika insatser i olika projekt och verksamheter. En mycket positiv utveckling är att många av G-

gruppens medlemmar har kunnat representera föreningen på olika håll runt Östersjön, i Sverige, 

Tyskland, Danmark samt att samverkan med bl.a. Estland och Finland fortskrider mycket väl. 

Det är också glädjande att G-gruppen kunde dra nytta av sina medlemmars kunskaper. Pga. detta 

kunde G-gruppen inte bara vidareutveckla webbsidan utan också ge forskarhjälp samt medverka 

med många föreläsningar som föreningens medlemmar hållit  

i olika sammanhang.  

En mycket viktig framtida uppgift är dock att kunna rekrytera nya medlemmar för G-gruppens 

olika verksamhetsområden. Även om G-gruppen under verksamhetsåret 2008 kunde medverka i 

många olika sammanhang och även om föreningen kunde upprätthålla och vidareutveckla 

webbsidan och projekten är de enskilda verksamhetsområdena dock ytterst sårbara pga. att det 

oftast är bara ett fåtal medlemmar som är engagerade i projekt och arbetsgrupper. Att kunna öka 

tillströmningen av nya funktionärer till projekt, arbetsgrupper och sist men inte minst 

styrelsearbetet blir därför en viktig uppgift för det kommande verksamhetsåret. 

 

 

Otfried Czaika  Anita Sundell 

Ordförande   Kassör 

 

Peter Siebert   Helena Andersson 

Sekreterare    

 

Kurt Hultgren  Thomas Murray 

 

 


