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Inledning 
Föreningen G-gruppen bildades genom ett möte i december 2000 arrangerat av den pionjärgrupp, som 
nu går under beteckningen ”Die Alte und Schöne G-Gruppe”. Det första årsmötet ägde rum den 26 
februari 2001. 
 
Verksamhetsåret 2005 har i stor utsträckning styrts av ambitionen att etablera G-gruppen som en 
fullvärdig och nyttig samarbetspartner till Genealogiska Föreningen (GF) och Sveriges 
Släktforskarförbund i Släktforskarcentrum i Sundbyberg. 
 
Det har inneburit att mycket stor kraft har ägnats åt möten och arrangemang för såväl GF som G-grup-
pen och mycket omfattande arbetsinsatser har gjorts för GF: s unika Hintzesamling. Som mest var tolv 
G-gruppsmedlemmar sysselsatta med det grundläggande inplaceringsarbetet. Vid konstituerande 
styrelsemöte den 22 februari 2005 utsågs en speciell Hintzegrupp, under ledning av Ardis Grosjean 
Dreisback och Berit Sesemann-Datta, att fortsätta detta viktiga arbete. 
 
Det stora projektet ”Över Östersjön”, med pilotprojektet Ystads Fästnings arkiv 1830-1860, har under 
året registrerat över 20 000 poster som nu finns i en arbets-cd för det avslutade kontrollarbetet. 
Projektmedarbetarna har gjort lysande arbetsinsatser som bådar gott för fortsättningen av projektet. 
 
Föreningen har skapat ett omfattande nätverk i vilket ingår kvalificerade forskare från Finland, 
Estland, Polen, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. Genom detta nätverk och annan 
kontaktskapande verksamhet har föreningen tillförts kunskaper till nytta för programverksamheten och 
utvecklingen av webbsatsningen. Centrum i föreningens verksamhet är den egna webbplatsen 
(www.g-gruppen.net) och diskussionslistan. Webbmästaren och listmoderatorernas arbete är av central 
betydelse för föreningens fortsatta utveckling. 

Styrelse, valberedning och revisorer 
Styrelsen fick vid årsmötet den 15 februari 2005 följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Gustaf von Gertten, ordförande Thomas Murray, v. ordförande 
Uve Asp, kassör  Ardis Grosjean Dreisbach 
Anna-Lisa Kuylenstierna   Berit Sesemann-Datta 
Otfried Czaika       

Suppleanter 
Björn Zötterman  Kurt Persson  
Svea-Lisa Råsäter  Göran Olbers 

Revisorer 
Olle Sahlin   Bo J. Ronnerstam 

Revisorssuppleant 
Kerstin Åhlfeldt 

Valberedning 
Peeter Grünberg  Ann-Marie Arkedal 
Kerstin Malmström 
 
Styrelsen har under året haft sju sammanträden. 
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Webbsida och diskussionslista 
Lars Craemer är webbmästare och listägare med övergripande ansvar mot styrelse och medlemmar för 
listan och webben. Till sin hjälp har han listgruppen: Gustaf von Gertten, Anna-Lisa Kuylenstierna, 
Klara Vago-Görres, Jürgen Weigle och Ingemar Goliath. Alla deltagare ingår i gruppen Die Alte und 
Schöne. 
 
I Listgruppen behandlas tekniska frågor, frågor om webb och lista, arbete med rekrytering av 
medlemmar och medlemsavgifter mm. Det finns dels medlemslistor dels marknadsföringslistor, som 
kräver ständig förnyelse och kontroll. Marknadsföringslistorna utnyttjas framför allt i Stockholms-
området och i Skåne. Listgruppen har träffats tre gånger. 
 
Under året har arbetet fortsatt med att utöka innehållet, som är reserverat för våra medlemmar. I 
arbetet med webben har styrelsemedlemmarna haft till uppgift att kontrollera innehållet på utvalda 
webbsidor, texter och länkar. 

Arbetsgrupper och projekt 
E-gruppen 
E-gruppen har under året träffats sju gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning. Första 
delen av året präglades fortfarande av att det var 60 år sedan den stora flyktingströmmen kom till 
Sverige från Estland och att de flesta av gruppens medlemmar själva var med i den. Den andra delen 
av året har framförallt ägnats åt att kommunicera med och förstå hur man på bästa sätt utnyttjar de nya 
fantastiska möjligheter som de internetbaserade systemen SAAGA och AIS erbjuder. SAAGA är 
estniska kyrkböcker on-line (motsvarigheten till svenska Genline) och AIS är beståndsförteckningar 
on-line, sökbara ner till namnet på enskild arkivalieenhet, i Historiska arkivet, Riksarkivet och de 13 
länsarkiven. För att se innehållet i arkivalieenheten måste man besöka arkivet i fråga. 
 
Program: 
Den av E-gruppens medlemmar Ivo Penno och Peeter Grünberg sammanställda utställningen ”Flykten 
över Östersjön” på Riksarkivet invigdes på Arkivens dag den 13 november 2004 och pågick till den 28 
februari 2005. Där kunde man bl a se Bengt-Göran Holmerts fotosamling som sedan ställdes ut på 
Estniska Huset i Stockholm under 14 dagar i februari 2005.  
 
Den 12 september bidrog E-gruppen vid måndagsföreläsningen ”Östersjöspråkens ABC ” i 
Släktforskarcentrum. 
 
Den 3 oktober svarade E-gruppen för programmet i måndagsföreläsningen ”Att släktforska i Estland 
och Lettland” i Släktforskarcentrum. Föreläsningar hölls av Peeter Grünberg, Göte Brunberg, Tõnis 
Laks, Svea-Lisa Råsäter och Gustaf von Gertten. 
 
Den 12 november deltog fyra medlemmar från E-gruppen i Estniska Genealogiska Föreningens 15-års 
jubileum, som firades med en vetenskaplig konferens i Tallinn. Peeter Grünberg framförde de svenska 
släktforskarnas, G-gruppens och E-gruppens, hälsningar och gratulationer och överräckte en gåva från 
Sveriges Släktforskarförbund, CDn ”Sveriges befolkning 1970” 
 
Hintzegruppen 
Gottfrid Hintzes samling skall, enligt hans testamente, förvaras som en separat del av Genealogiska 
Föreningens samlingar.  Hösten 2004 i samband med Genealogiska Föreningens flyttning från 
Sabbatsberg till det nya Släktforskarcentret, utförde många av G-gruppens medlemmar ett stort arbete 
med det preliminära iordningställandet av Hintzesamlingen i de nya lokalerna.   
 
Vid första mötet i februari 2005 med G-gruppens nya styrelse tillsattes en arbetsgrupp, Hintzegruppen, 
under ledning av Ardis Grosjean Dreisbach och Berit Sesemann-Datta.  
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En projektplan antogs av Hintzegruppen, och arbetet med att systematisera böckerna och tidskrifterna 
utfördes framför allt under våren och sommaren 2005, delvis med hjälp av Karin Henneberg.  
Samtliga hyllplan har sedan försetts med hylletiketter och skyltar har satts upp som vägledning till 
böckernas och tidskrifternas placering, men mycket återstår att göra i denna stora och mångsidiga 
samling. Det ligger i sakens natur att arbetet med Hintzesamlingen aldrig blir färdigt. Dock har en 
solid grund för vidare arbete och utveckling nu lagts. 
 
Hintzesamlingen består nu av fyra "rum" och en långvägg. 
Rum 1: Referens och migration 
Rum 2: Tyskspråkiga områden, Danmark och Schleswig-Holstein 
Rum 3: Sverige och övriga länder 
Rum 4: Bokväsen, bibliografier, historia, de s k Hintzelådorna (kortregister över tyskar i Sverige mm) 
Långväggen: Olika tyska tidskrifter, böcker om Baltikum och även en avdelning adel och heraldik. 
 
Styrelsen för Gottfrid Hintzes Stiftelse besökte Hintzesamlingen 28 november.  Styrelsens intryck var 
positivt och former för samarbete mellan Stiftelsen och Hintzesamlingen skall utarbetas under 2006. 
 
I december gjorde Berit Sesemann-Datta och Ardis Grosjean Dreisbach ett informativt studiebesök i 
Stockholms Stadsarkivs Bibliotek.  En svarsvisit från bibliotekarierna planeras tidigt år 2006.  
 
Die Alte und Schöne 
Arbetsgruppen består av pionjärerna som startade under 1996 – 1998 och fortfarande är en del av 
föreningens ryggrad. Gruppen syfte är framför allt att stimulera dess deltagare att fortsätta arbeta för 
föreningen på olika sätt. 
 
Föreningen har träffats åtta gånger under året dels i Släktforskarcentrum dels gjort följande: 
18 maj  Studiebesök på Svartsjö slott 
18 augusti Picknick i Marabouparken 
20 oktober Hos Hans Krüger 
24 november Judiska Museet Utställningen ”Från vaggan till graven” 
15 december  Julavslutning anordnad av Lars Craemer 
 
Projektet Över Östersjön  
Projektet ”Över Östersjön” har under året präglats av excerperingen av hela materialet ur Ystads 
Fästningsarkiv samt en fortlöpande vidareutveckling av såväl bildvisningsprogrammet som databasen 
efter hand som erfarenheterna kommit fram. 
 
Thomas Murray och Gustaf von Gertten mötte projektdeltagare i Lund den 21/3 och i Hammenhög 
den 22/3. Det ömsesidiga utbytet av synpunkter på och erfarenheter av programmet och databasen var 
mycket värdefullt. Ledningsgruppen har haft nio möten. 
 
Under året har excerpisterna levererat registreringar ur hela volymerna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a samt 8b. De 
totalt 20 474 posterna har sammanförts till ett enda dataregister som i första hand förbereds inför 
granskningsfasen. Även excerperingsarbetet har gett ovärderliga erfarenheter, som starkt påverkat hur 
det färdiga systemet skall användas i forskningen och även påverkat utformningen av funktionerna.  
 
Följande riktlinjer för systemet har utkristalliserats: 

• Registret skall endast ses som ett hjälpmedel att hitta intressanta originalbilder som sedan lätt 
kan visas på skärmen. 

• Endast sådana uppgifter som kan tänkas bli använda i sökning skall registreras i databasen. 
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• All tolkning - t.ex. av vad en uppgift som ett datum eller ortnamn står för - skall baseras på 
originalbilden. 

Detta har bland annat lett till:  
• Att av datumuppgifter i en post endast ”tidigaste datum” och ”senaste datum” registreras 
• Att alla ortsnamn som förekommer i en post sammanförs i ett gemensamt fält, ett ortsnamn 

per rad. 
• Att en lång rad fält har tagits bort, vilka bedöms aldrig kommer att användas vid sökning. 

 
Som förberedelse, för att i framtiden kunna normera ortnamnen, har ett separat register tillkommit där 
varje stavningsvariant av ortnamn registreras en och endast gång. Samtidigt som ett ortnamn matas in i 
huvudregistret undersöks om det redan finns i ortnamnregistret eller skall registreras där. En lång rad 
åtgärder har vidtagits för att anpassa såväl bildvisningsprogrammet som layouter och funktioner i 
databasprogrammet till såväl granskning av registrerade poster som excerpering av nya. En rad 
”hjälplayouter” har införts i databasprogrammet i vilka man lätt kan få instruktioner om hur man skall 
göra i olika situationer. 
 
Gustaf von Gertten, Anna-Lisa Kuylenstierna, Gunnar Ståhl och Thomas Murray deltog den 27-28 
augusti i Sveriges Släktforskarförbunds släktforskardagar i Göteborg. Genom att volymerna 2, 3, 4 och 
6 då blivit inlagda i systemet var det möjligt att demonstrera hur systemet skulle kunna användas i 
praktiken i forskningen. Även här fick vi mycket värdefulla synpunkter som kommit att påverka 
utvecklingen av systemet. 

Samverkan med andra föreningar 
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 Deutsch-
Baltische Genealogische Gesellschaft, Pommerscher-Greif och Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher 
Familienforscher, AgoFF. 
 
Föreningen G-gruppen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSf) som genomförde sin stämma i 
Göteborg i augusti 2005 Gustaf von Gertten representerade G-gruppen. Dessutom medverkade Anna-
Lisa Kuylenstierna, Thomas Murray och Gunnar Ståhl från vår förening. Alla dessa medverkade också 
vid Släktforskardagarna som genomfördes samtidigt. 
 
G-gruppens främsta samarbetspartner är Genealogiska Föreningen - Riksförening för släktforskning, 
GF, vars verksamhet och medlemsrekrytering vi på alla sätt vill stödja. I samverkan med GF har 
följande arrangemang genomförts: 
 
13/1 Pommern och Schwedenstrasse, Gäst Sabine Czekalski, Berlin  50 deltagare 
 
Måndagsföreläsningar: 
7/2   Nyttan av likpredikningar och religionshistoria, Otfied Czaika  41 deltagare 
11/4  Resande och post över Östersjön, Gunnar Ståhl och Gunnar Nordlander 45 deltagare 
18/4  Östjudisk invandring – att  bli svensk medborgare, Carl-Henrik Carlsson, 21 deltagare 
12/9  Östersjöspråkens ABC, Jürgen Weigle, Peeter Grünberg, m fl  35 deltagare 
3/10  Att släktforska i Estland och Lettland, föreläsare från E-gruppen  33 deltagare 
14/11 In och ut i Dalarna - skogsfinnar och pommernfarare, I. Goliath,  M. Wedin 34 deltagare 
28/11 Du har nytta av Axel Oxenstiernas brevväxling, Helmuth Backhaus  38 deltagare 
 
Lördagsföreläsningar 
9/4    Polen, Preussen och Danzig i sydöstra Östersjön, H. Krüger, J. Weigle 45 deltagare 
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8/10   Polen, Preussen, Marienburg och Danzig. Bårdskäraren som blev hovkirurg 
          i Stockholm. Skottar i SÖ 
 Östersjöområdet, O. Sahlin, Th. Murray  20 deltagare 
22/10 ABC för dig med adel i anorna, P. Nordenvall, J. Hermelin,  S-S. Tersmeden  41 deltagare 
26/11 En glad lördag med skånsk släktforskning, Sven Horndahl, Berit Aronsson, 
           Thomas Murray, Gunnel Nilsson, Gösta Gansmark, Kerstin Olsson  63 deltagare 
 
Gustaf von Gertten och Gunnar Ståhl höll föredrag på Krigsarkivet i samband med arkivets 200-års 
jubileum 

Övrig programverksamhet 
G-gruppens studiegrupp har haft sex träffar på våren. 

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, och Kerstin och Otto Malmström, Sollentuna. 
 
Ekonomi och medlemmar                 
Föreningen har under året ökat sitt medlemsantal till 336 medlemmar. Av dessa är 251 bosatta i 
Sverige, 27 i Tyskland, 24 i Danmark, 14 i Norge, 6 i Finland, 6 i USA, 2 i Schweiz samt en medlem 
vardera i länderna Chile, Estland, Holland, Mexico, Polen och i Österrike. Medlemsavgiften för 
medlemmar i Sverige har varit 70 kronor, för medlemmar i Euroländer 8 Euro, övriga medlemmar har 
varit befriade från medlemsavgift. 
 
Bidrag till programverksamheten har erhållits från Stockholms Läns Bildningsförbund samt från GF. 
Från Sveriges Släktforskarförbund har arrangemangsstöd utlovats, slutligt besked har dock ej erhållits 
vilket fått till följd att avräkning ej slutförts (detta är orsaken till interimsskulden i bilaga 1).  
 
För projektet ”Över Östersjön” har bidraget från Arvid Lundbäcks fond (som aviserades på GF: s 
höstmöte 2004) på 14 000: -, erhållits. Efter årets verksamhet har projektets tillgodohavande ökat med 
9.291 kronor till 29.240 kronor, dessa överförs till 2006 års verksamhet. 
 
För Balans- och resultatrapport, se bilaga 1 och 2 
 

Stockholm i februari 2006 
 
 
 
Gustaf von Gertten, ordförande  Thomas Murray, v. ordförande 
 
 
Uve Asp     Otfried Czaika  
 
 
Anna-Lisa Kuylenstierna   Berit Sesemann-Datta 
 
 
Ardis Grosjean Dreisbach 
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Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2005 
 
Föreningen G-gruppen 
802410-5028 
 2005-12-31 2004-12-31 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 
Omsättningstillgångar   
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 3.000,00 
Plusgiro 58.165,73 42.611,91 
Summa omsättningstillgångar 58.165,73 45.611,91 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 58.165,73 45.611,91 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital   
Redovisat resultat 9.385,79 26.667,47 
Balanserad vinst/förlust 39.356,94 12.689,47 
Summa eget kapital 48.742,73 39.356,94 
Kortfristiga skulder   
Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter) 6.819,00 6.006,95 
Interimsskuld (prel avräkning Förbundet) 2.604,00 0,00 
Övriga skulder 0,00 248,02 
   
Summa kortfristiga skulder 9.423,00 6.254,97 
   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

58.165,73 45.611,91 

 
 
Bilaga 2 till verksamhetsberättelse 2005 
 
Föreningen G-gruppen 
802410-5028 
 
 2005-01-01 

2005-12-31 
2005, varav 

projektet 
ÖÖ  

2004-01-01 
2004-12-31 

2004, varav 
projektet ÖÖ  

     
Nettoomsättning 23.517,19 0,00 25.653,47 5.211,00 
Övriga erhållna bidrag 23.596,00 14.000,00 50.000,00 50.000,00 
Övriga externa kostnader - 37.728,00 - 4,709,00 - 48.676,00 - 35.262,10 
Ränteintäkter & liknande intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Räntekostnader och liknande poster 0,00 0,00 - 310,00 0,00 
Redovisat resultat  9.385,79 9.291,00 26.667,47 19.948,90 
 


