G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Verksamhetsberättelse 2004
Inledning
Föreningens fjärde verksamhetsår har gått till ända. Kretsen kring föreningen har samarbetat kring
dess hjärtefrågor sedan 1996. En grupp släktforskare - idag aktiva under beteckningen "die alte und
schöne G-gruppe" – identifierade då behovet av en sammanslutning som kan hjälpa släktforskare att få
ökad kunskap om svenska släkters ursprung i länderna kring Östersjön. En naturlig utveckling har
blivit att även intressera sig för tyska släkters rötter i Sverige. Efterhand har även annan
östersjöanknuten genealogi fått ökad uppmärksamhet.
Föreningen har skapat ett omfattande nätverk i vilket ingår kvalificerade forskare från Finland,
Estland, Tyskland, Norge Danmark och Sverige. Genom detta nätverk och annan kontaktskapande
verksamhet har föreningen tillförts kunskaper till nytta för programverksamheten och utveckling av
webbsatsningen. Centrum i föreningens verksamhet är den egna webbplatsen (www. G-gruppen.net)
och diskussionslistan. Dessutom har sammankomster med föredrag och diskussioner liksom tidigare år
fått stort utrymme.
Under året har det stora projektet kring passagerartrafiken över Östersjön från 1600-talet till 1800-talet
sysselsatt ett 30-tal medlemmar. Mötesverksamhet för projektet har förekommit i Skåne och i
Stockholm.
Under hösten har Genealogiska Föreningen flyttat sina samlingar till Släktforskarcentrum i
Sundbyberg (fd Marabouhuset). Flytten har gjort att många av G-gruppens medlemmar fått
koncentrera sig på att ställa Hintzesamlingen i ordning, ett arbete som ännu inte är avslutat.
Styrelse, valberedning och revisorer
Styrelsen fick efter årsmöte den 26 februari 2004 följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Gustaf von Gertten, ordförande
Uve Asp, kassör
Ann-Marie Arkedal
Otfried Czaika
Gerald Enckell († juni 2004)

Peeter Grünberg, v. ordförande
Svea-Lisa Råsäter, sekreterare
Anna-Lisa Kuylenstierna
Michael Kolterjahn
Pia Westphal (tom 2004-10-24)

Suppleanter
Björn Zötterman

Kurt Persson

Revisorer
Olle Sahlin

Bo J. Ronnerstam

Revisorssuppleant
Kerstin Åhlfeldt
Valberedning
David Papp

Klara Vago-Görres

Styrelsen har under året haft 11 sammanträden.
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Webbsida och diskussionslista
Föreningens webbsidor har utvecklats ytterligare. Nu finns bl a en avdelning på tyska om
släktforskning i Sverige och Finland med viss historik, kartor, hänvisningar till släktforskarföreningar,
arkiv samt praktiska råd. Dessutom en avdelning "Forska på estniska anor" som bl a innehåller
genealogiska ordlistor på balttyska, svenska och estniska. Vidare har webbsidorna tillförts en kortare
handledning för "forskning i dagens Polen". På medlemssidorna finns inlagt formulär för brev på
polska till församlingar och myndigheter i Polen. Uppdateringar av huvudmaterialet har gjorts
fortlöpande under året och bl a har ett antal nya kartor tillförts. Webbsidorna hade vid årsskiftet haft
nästan 50000 besökare sedan starten. Under 2004 skapades särskilda sidor, som endast är tillgängliga
för styrelsen med bl a styrelseprotokoll.
Diskussionslistan har med moderatorernas mycket aktiva hjälp hållits livaktig under hela
verksamhetsåret och frågeställningar som aktualiserats har fått en sakkunnig belysning. På listan har
förts samtal i vitt skilda frågor kring migration i Östersjö-området, oftast med personhistorisk
inriktning men stundom har perspektiven vidgats till militär-, kultur- eller religionshistoriska frågor i
allmänhet. Samtalen har också varierat tidsmässigt från 1500-tal till modern efterkrigstid. De föredrag
som hållits i föreningens regi har ibland utlöst fortsatta samtal över listan. Moderatorerna har även
kunnat förmedla kunskaper, frågor och frågesvar från tyska genealogiska webbplatser eller hänvisa till
sådana. Samtalen har påtagligt stimulerats av att flera mycket kompetenta tyska och danska forskare
knutits till listan. Även på den svenska sidan har vi kunnat glädja oss åt nya aktiva debattörer.
Vid årsskiftet var 200 medlemmar deltagare på listan. Under år 2004 skickades 1428 meddelanden.
Det finns numera en "listetikett", som beskriver vad deltagarna förväntas göra och inte göra på listan.
Arbetsgrupper och projekt
E-gruppen
E-gruppen har under året träffats tio gånger för ömsesidigt informationsutbyte kring estnisk
släktforskning.
Den 24/4 arrangerades ett seminarium om ”Flykten från Estland” på Riksarkivet med ca 30 deltagare
och med föreläsning av bl. a. professor e m Carl Göran Andrae.
Den 25/5 gjorde gruppen en utflykt till Kummelnäs – Vikingshill i Nacka kommun, platsen för det
stora flyktinglägret som fanns 1943 – 1946. En av gruppens medlemmar hade, som liten pojke,
tillbringat någon vecka i lägret år 1944 och kunde förmedla sina direktintryck.
E-gruppen svarade också för en mycket stor del av arrangemangen på Riksarkivet på Arkivens dag den
13/11. Två av gruppens medlemmar ordnade en fotoutställning som den dagen invigdes av Estlands
ambassadör i Sverige Jüri Kahn och riksarkivarie Tomas Lidman. I arrangemanget ingick tre
föreläsningar om flykten och projektet ”Över Östersjön”. Dessa var så väl besökta att åhörarna t o m
satt i gångarna i Riksarkivets föreläsningssal. Vid ett bokbord såldes Carl Göran Andraes och Bengt
Göran Holmerts böcker om flykten.
Die Alte und Schöne
Die Alte und Schöne Gruppe” har under året träffats sju gånger och bland annat besökt Nyckelviken
i Nacka och teater Dur & Moll på Fjällgatan i Stockholm.
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Projektet Över Östersjön - etappen Ystad-Stralsund
Efter förberedande arbete 2003 om resande Ystad – Stralsund, med kartläggning av var i arkiven
material finns och av materialets karaktär, startade projektet ”Över Östersjön” officiellt i Ystad i
februari 2004. Projektet invigdes den 6 februari av kommunalrådet Kent Mårtensson i närvaro av förra
kommunalrådet Sten Hagberg, Ystads museichef Gunnar Wieslander, Gustaf von Gertten, Gunnar
Ståhl, skånsk tidningspress och intresserade släktforskare.
Övergripande mål för projektet är:
• Framtagning av digitalfoto över av arkivmaterial som avser resande 1680-1860
• Framtagning av databas över resande
Planen för 2004 var att digitalt fotografera huvuddelen av det arkivmaterialet som innehåller listor,
förteckningar etc och att före den 31/12 ha påbörjat registreringen. Antalet dokument beräknades till
ca 15 000 och antalet personposter i materialet till ca 150 000. Vid årets slut har målet uppnåtts.
Omkring 10 000 bilder har tagits.
Efter inledande överläggningar om registrering och jämförelse med andra databaser beslutade
projektledningen att registrering av personposter ska göras på så sätt att de är datamässigt direkt
knutna till motsvarande digitala dokumentbild. Under våren och tidig höst framtogs programvara för
ändamålet. I oktober/november skedde sammandragning av arbetsgrupper i Stockholm och Skåne för
registreringsarbete. Arbetet har inriktats mot att ta fram en kombinerad person- och bilddatabas för
tidsperioden 1680 – 1860 varav under 2005 en första del omfattande tidsperioden 1830-1860.
I anslutning till projektet har Historisk-musikalisk salong ordnats i Stockholm och i Ystad, för att
belysa kulturutbytet Sverige-Pommern och vad som kan påträffas i arkivmaterialet om kulturpersonligheter som rest med postbåten. Projektet har fått god publicitet i dagspress och tidskrifter.
Föredragningar har gjorts för Riksarkivarien, Krigsarkivarien, Emigrantinstitutet m.fl. och i samband
med större sammandragningar. Etablering av samverkan med tyska forskare har påbörjats.
Projektledningen har bestått av: Gunnar Ståhl, Thomas Murray, Anna-Lisa Kuylenstierna, Anna-Brita
Lövgren, Kurt Persson och Gustaf von Gertten med Uve Asp som adjungerad i ekonomiska frågor.
Arbetsgrupper i Stockholm och Skåne omfattar ca 15 medverkande.
Samverkan med andra föreningar
Föreningen G-gruppen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSF) som genomförde sin stämma i
Östersund i augusti 2004. Denna gång utan representation från G-gruppen..
G-gruppens främsta samarbetspartner är Genealogiska Föreningen - Riksförening för släktforskning,
GF. Det är de insatser vi gör för GF som möjliggör för oss att kunna disponera lokaler för vår
verksamhet. Samarbetet har fått nya former i Släktforskarcentrum i Sundbyberg där också Sveriges
Släktforskarförbund har sina lokaler. Vi kommer att göra vårt bästa för att motsvara det förtroende
som GF och förbundet hittills har visat oss.
I föreningens projekt ”Över Östersjön” har vi haft ett omfattande samarbete med Landsarkivet i Lund,
Stadsarkivet i Ystad, Skånes Genealogiska Förbund, Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening och
Ystads Släkt- och Bygdeforskarförening. G-gruppen samarbetar med tyska föreningar som DeutschBaltische Genealogische Gesellschaft, Pommerscher-Greif och Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher
Familienforscher, AgoFF.
Den 19 – 20 juni deltog Gustaf von Gertten i Pommerscher-Greifs styrelsemöte i Ottenberg och
informe-rade då om G-gruppens projekt Över Östersjön.
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Övrig programverksamhet
G-gruppens studiegrupp – 10 deltagare – har haft sex träffar på våren och två på hösten.
Serien Die Vertreibung har fortsatt under våren med två träffar på Goethe-Institutet:
22 januari Die Sudetendeutschen, 18 deltagare.
31 mars, En resa i Pommern, 17 deltagare.
28 april, Musikalisk historisk salong i Sabbatsbergskyrkan med eftersits i Klockhuset, ca 45 deltagare.
2 november, motsvarande arrangemang på Ystads konstmuseum.
Ehrenmitglieder
Under verksamhetsåret utsågs Ian Hamilton, i många år ledare för Genealogiska Föreningen. Han
erbjöd redan 1997 G-gruppen arbetsutrymme i GFs lokaler. G-gruppens motprestationer har i alla år
bestått i att bidra till utvecklingen av Hintzesamlingen.
Årets sista månad utsågs också Kerstin och Otto Malmström, som på allehanda sätt lämnat stöd åt Ggruppen. Genom sin entusiasm och gästfrihet har de betytt mycket för arbetsglädjen i föreningen.
Tidigare utsedda Ehrenmitglieder är Andreas Önnerfors i Lund och Gustaf Eichbaum i Kassel.
Ekonomi och medlemmar
Föreningen har under året ökat sitt medlemsantal till 321 medlemmar. Av dessa är 234 bosatta i
Sverige, 31 i Tyskland, 4 i Finland, 28 i Danmark, 12 i Norge och övriga bosatta i övriga länder.
Medlemsavgiften för medlemmar i Sverige har varit 50 kronor, för medlemmar i Tyskland och
Finland har avgiften varit 7 Euro, övriga har varit befriade från medlemsavgift.
Bidrag till programverksamheten har erhållits från Stockholms Läns Bildningsförbund, Skånes
Bildningsförbund samt från Sveriges Släktforskarförbund.
Den huvudsakliga finansieringen av projektet ”Över Östersjön” är under året erhållna bidrag från
Sveriges Släktforskarförbund och från Gottfried Hintzes Stiftelse. Efter årets verksamhet återstår
19.949 kronor av projektets medel, som överförs till 2005 års verksamhet. Dessutom kommer
projektet att erhålla 14.000 kronor ur Arvid Lundbäcks fond, enligt rapport på GF:s höstmöte.
För Balans- och resultatrapport, se bilaga 1 och 2
Stockholm i februari 2005

Gustaf von Gertten, ordförande

Peeter Grünberg, v. ordförande

Uve Asp

Svea-Lisa Råsäter

Ann-Marie Arkedal

Anna-Lisa Kuylenstierna

Otfried Czaika

Michael Kolterjahn
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Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2004
Föreningen G-gruppen
802410-5028
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Postgiro
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Redovisat resultat
Balanserad vinst/förlust
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET
SKULDER

KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR

OCH

2004-12-31

2003-12-31

0,00

0,00

3.000,00
42.611,91
45.611,91

0,00
18.656,69
18.656,69

45.611,91

18.656,69

26.667,47
12.689,47
39.356,94

4.801,82
7.887,65
12.689,47

248,02
6.006,95
6.254,97

50,00
5.917,22
5.967,22

45.611,91

18.656,69

Bilaga 2 till verksamhetsberättelse 2004
Föreningen G-gruppen
802410-5028

Nettoomsättning
Övriga erhållna bidrag
Övriga externa kostnader
Övriga ränteintäkter & liknande intäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Redovisat resultat

2004-01-01
2004-12-31

2004, varav
projektet ÖÖ

2003-01-01
2003-12-31

25.653,47
50.000,00
- 48.676,00
0,00
- 310,00
26.667,47

5.211,00
50.000,00
- 35.262,10
0,00
0,00
19.948,90

33.294,81
0,00
- 28.123,00
10,01
- 380,00
4.801,82
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