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Verksamhetsberättelse 2007
Inledning
Föreningens åttonde verksamhetsår är till ända. Kretsen kring föreningen har samarbetat kring dess
hjärtefrågor sedan 1996. Då etablerades gruppen vi idag kallar ”Die Alte und Schöne” en
sammanslutning för att hjälpa släktforskare att få ökad stöd och kunskap om släkters ursprung i
länderna kring Östersjön. Från början var det tyska släkter i Sverige vars rötter man intresserade sig
för, men efterhand har mer eller mindre hela östersjöområdet inbegripits.
Föreningen har etablerat ett mycket stort nätverk i länderna runt Östersjön, vilket har tillfört
föreningen stor kunskap till nytta för dess verksamheter. Som tidigare är det framför allt den egna
hemsidan www.G-gruppen.net och diskussionslistan som fungerat som ett ”nav” i
kommunikationerna. Hemsidan har utvecklats och omfattar numera diger vägledning för släktforskare
i fyra länder: Sverige, Tyskland, Estland och Finland.
Släktforskardagarna 2007 i Halmstad innebar - främst ur geografiska skäl - en mindre satsning än
Nacka strand 2006. Sedan hösten 2007 har dock förberedelsen för släktforskardagarna 2008 i Malmö
pågått, som kommer att innebära ett stort engagemang av G-gruppen. G-gruppen väntar ett stort antal
besökare ur Sverige, Danmark och Tyskland år 2008 i Malmö. Gustaf von Gertten besökte Nordgenmötet i Helsingfors med släktforskarmässa för att samtala om G-gruppens planer inför
släktforskardagarna i Malmö 2008.
Arbetet inom arbetsgrupperna och med dem olika projekten fortsatte under 2007. Nya projekt och
arbetsformer påbörjades för att kunna erbjuda i framtiden bättre service för G-gruppens medlemmar:
genom att tillgängliggöra recensioner för medlemmarna, utöka översättningsgruppens medarbetarantal
och sjösättningen av ett nytt projekt under Jürgen Weigles ledning som går ut på att skapa en historisk
genealogisk ordlista, som innehåller för Östersjönområdet avgörande språk.

Styrelse, valberedning och revisorer
Styrelsen fick vid årsmötet den 20 februari 2007 följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Otfried Czaika, ordförande
Anita Sundell, kassör
Peter Siebert, sekreterare

Kurt Persson
Ardis Grosjean Dreisbach, vice-ordförande
Viive Selg (avgick under året)

Suppleanter
Björn Zötterman
Karlis Timuska
Helena Anderson (ersättare för Viive Selg)
Revisorer
Olle Sahlin

Bo J. Ronnerstam

Revisorssuppleant
Kerstin Åhlfeldt
Valberedning

Tõnis Laks
Jürgen Weigle
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Eva Almqvist, sammankallande
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 sammanträden.

Släktforskarmässan 2007
G-gruppen deltog i 2007-års Släktforskardagar den 14-26 augusti i Halmstad med en egen monter.
Tema för deltagandet var Projektet ”Över Östersjön”. Ansvariga för program och marknadsföring var
Gustaf von Gertten och Anna-Lisa Kuylenstierna. Från G-gruppen deltog dessutom Anita Sundell,
Otfried Czaika och för projektet ”Över Östersjön” projektledare Gunnar Ståhl.
Arbetet med projektet ”Över Östersjön” väckte stor intresse hos släktforskarmässans besökare. För Ggruppens del var släktforskarmässan inte bara pga av marknadsförningen för CD-skivan utan också
pga ett större antal inkomna intressanmälningar och nya kontakter till tyska släktforskare en framgång.
Webbsida och diskussionslista
G-gruppen är den första helt internetanpassade föreningen inom Sveriges släktforskarförbund.
Möjligheterna att utnyttja Internet var första förutsättningen för bildandet av Föreningen G-gruppen.
Den andra utgångspunkten var att det fanns en medlem som kunde ta ledningen när det gällde att
skapa webbsidor och få igång en aktiv e-postlista. Den tredje utgångspunkten var tillgång till en
tyskspråkig medlem som kunde hålla igång våra tyska sidor på webben. Den fjärde utgångspunkten
var tillgång till moderatorer för diskussionslistan.
Under året har en webbsida på svenska och tyska om släktforskning i Finland skapats och
diskussionslistan har varit en mötesplats för samtal. Listgruppen har arbetat under ledning av
webbmästaren Lars Craemer och listägaren Lena Mårtensson Tingstam. Moderatorer har under året
varit Ingemar Goliath, Jürgen Weigle, Lena Mårtensson Tingstam och Gustaf von Gertten.
Webbsidans tekniska support sköttes av Lars Craemer. Den tidigare formulerade avsikten att Lena
Mårtensson Tingstam skulle även ta över som webbmästare blev uppskjuten pga personliga skäl.
Samarbetet med kassören om medlemsregistrering har skötts av Lars Craemer och Anna-Lisa
Kuylenstierna. Under det gångna verksamhetsåret har webbsidan regelbundet uppdaterats. Medlemmar
har under året fått tillgång till recensioner som är skrivna av föreningens medlemmar, vilket är en
alldeles ny funktion på webbsidan och skall skapa ett mervärde för medlemmarna. Bruksanvisningen
till ”Över Östersjön - CD-Rom” har lagts ut på hemsidan. Under verksamhetsåret 2007 rekryterades
nya medlemmar som medhjälpare för översättningar under Jürgen Weigles ledning. Dessutom
uppgraderades webbsidan med en flik som är länkad till den aktuella programverksamheten. Vidare
har innehållet på webbsidan utökats med bidrag av en rad medlemmar, bl.a. Gustaf von Gertten och
Lars G. Johansson.
Arbetsgrupper och projekt
E-gruppen
E-gruppen har under året träffats åtta gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforskning. Man
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. Vid alla
tillfällen som givits har man kommunicerat detta till andra intresserade. SAAGA har estniska
kyrkböcker (motsvarigheten till svenska Genline), själarevisioner och vackeböcker on-line 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. På träffarna har vi informerat varandra om nyheter och upptäckter som man gjort för att på så
vis underlätta det för de andra.
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Hintzegruppen
Årets största insatts var systematiseringen och datorregistreringen av Hintzesamlingens många äldre
likpredikningar, personalverser, hyllningar mm. Registreringen är avslutad; det datoriserade
innehållet omfattar f n över 1100 titlar.
Systematiserings- och förteckningsarbete av Gottfrid Hintzes omfångsrika forsknings- och
familjearkiv har förts vidare. I båda fallen har Genealogiska Föreningen bidragit med nödvändigt
arkivmaterial.
Dessa två delar av Hintzesamlingen – likpredikningarna och Hintzearkivet – har hittills varit
otillgängliga för forskare. Det pågående registreringsarbetet utgör det första grundläggande stadiet för
att göra hela Hintzesamlingen tillgänglig och/eller sökbar. Hintzegruppen presenterade sina alster bl.a.
för riksbibliotekarien Gunnar Sahlin.
Die Alte und Schöne
Die Alte und Schöne har haft regelbundna sammanträden under 2007.
Projektet Över Östersjön
Projektet har under 2007 fortsatt sitt arbete med CD nr 1 (resenärer Ystad-Pommern 1830-1860) och
förberedelser för utgivning av kommande CD. Avtal har tecknats med DigiArkiv om produktion,
marknadsföring och försäljning av G-gruppens CD nr 1 och kommande CD-skivor. Projektets
verksamhet under året har omfattat (föredragsverksamhet: jfr. nedan)
• CD nr 1 (1830-1860)
- Presentation på G-gruppens och DigiArkivs hemsidor
- Internetbaserad bruksanvisning (med pratbubblor) på svenska och tyska på hemsidan
- Användarträffar i november och december
• Kommande CD (som ska innehålla dokument enbart; först senare persondatabas)
- Förberedelse för tidsperioderna 1700-1720; 1750-1790; 1790-1830
- Fotografering och genomgång av material i Kommerskollegium, 1761-1826, resepass
- Fotografering av nytt material i Krigsarkivet 1790-1810; Flottans räkenskaper
- Detaljgenomgång och viss registrering 1720-1750
• Publikationer med anknytning till projektet
- Artikel i Ystadiana 2007 om projektet, årsbok för Ystads fornminnesförening
- Om judisk migration till Sverige 1774-1838, uppsats i historia, Sth universitet
- Vilka reste och varför 1720-1750? Om resor över Ystad och från Malmöhus län,
magisteruppsats i historia, Sth universitet (juni 2007).
- Programinformation på G-gruppens hemsida
Nya projekt
G-gruppen startade under 2007 en webbaserad recensionsverksamhet som är tillgänglig för
medlemmarna. Vidare sjösattes ett nytt projekt under Jürgen Weigles ledning som går ut på att skapa
en historisk genealogisk ordlista, som innehåller för Östersjönområdet avgörande historiska språk,
som tyska, svenska, latin m.m. Det kommande arbetet med ordlistan kräver vetenskaplig noggrannhet.
Ordlistan kommer att påbyggas under en längre period och skall vara tillgängligt för G-gruppens
medlemmar.
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Samverkan med andra föreningar
Föreningen G-gruppen har under mer än fem år byggt upp ett nätverk av kontakter. Där ingår projektet
Schwedenstrasse, universitetsfolk i Greifswald, Herder-Institutet i Marburg, Pommerscher-Greif med
säte i Greifswald, Deutsch-Baltische Gesellschaft i Darmstadt, Eesti Genealoogia Selts i Tallinn,
Historiska Arkivet i Tartu, Landsarkivet i Lund m fl organisationer. Dessutom enskilda resurspersoner
som Gustaf Eichbaum i Kassel, Dirk Erpenbeck i Bochum, Elmar Bruhn i Hamburg och Carl Göran
Andrae i Uppsala.
Samverkan med Sveriges Släktforskarförbund, Skånes Genealogiska Förbund och Österlens Släkt- och
Folklivsforskarförening är frekvent men den allra viktigaste samarbetspartnern alltsedan G-gruppen
bildades är Genealogiska Föreningen. Ett förtroendefullt samarbete kring GFs Hintzesamling har skett
i mer än sex år och Föreningen G-gruppen och enskilda medlemmar i vår förening har med väsentliga
gåvor och omfattande aktiva arbetsinsatser bidragit till samlingens utveckling.
Övrig programverksamhet
12.4.

Arrangemang med föredrag, information m.m. i Sundbyberg

24.-26.8

Släktforskardagarna i Halmstad

5.11.

Genomgång av arkivmaterial i Riksarkivet

8.11.

Träff om balt-tysk släktforskning

15.11.

Användarträffar CD 1

4.12.

Användarträffar CD 1

Gunnar Ståhl har dessutom regelbundet marknatsfört G-gruppen och ÖÖ:s CD-Rom skiva med hjälp
av föredrag runtom i landet:
Föredrag och information
- Föredrag vid G-gruppens årsmöte om resor över Ystad
- Föredrag för Judiska släktforskningsföreningen om judisk invandring till Sverige
- Demo och information i monter i anslutning till Släktforskarförbundets årsmöte
- Föredrag för Kristianstadsbygdens släktforskarförening om resor 1680-1860.

Ehrenmitglieder
Föreningen har följande Ehrenmitglieder: Gustaf von Gertten, Andreas Önnefors, Lund/Greifswald,
Gustaf Eichbaum, Kassel, Ian Hamilton, Stockholm, och Kerstin Malmström, Sollentuna.
Ekonomi och medlemmar
Föreningen har under året ökat sitt medlemsantal till 381 medlemmar. Av dessa är 268 bosatta i
Sverige, 42 i Tyskland, 28 i Danmark, 18 i Norge, 6 i USA, 7 i Finland, 3 i Estland, 3 i Schweiz samt
en medlem vardera i länderna Österrike, Chile, Frankrike, Luxemburg, Polen och i Sydafrika.
Medlemsavgiften för medlemmar i Sverige har varit 80 kronor, för medlemmar i Tyskland. Holland,

Spanien, Danmark, Österrike, Belgien, Portugal, Finland, Schweiz, Frankrike, Grekland,
Norge, Lichtenstein, Luxenburg, Malta, Island, Italien 9 Euro, övriga medlemmar har varit
befriade från medlemsavgift.
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Satsningen på Släktforskardagarna har förutom det ideella arbetet inneburit en ekonomisk satsning
med 6.053 kr. För detta har inga bidrag erhållits.
Som tidigare nämnts har projektledningen för ”Över Östersjön” varit sparsam med att redovisa sina
kostnader. Detta innebär att projektets tillgodohavande från tidigare år ökat med årets vinst 538 kronor
till 28.482 kronor, dessa överförs till 2008 års verksamhet.
För Balans- och resultatrapport, se bilaga

Stockholm i februari 2008

G-gruppens styrelse
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