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Inledning 

 

Verksamhetsåret 2010 innehöll färre programpunkter än året innan, men ändå ett flertal 

viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, 

Stockholm. Den i största satsningen för G-gruppen var Släktforskardagarna 2010 i Örebro. G-

gruppen medverkade också i Deutscher Genealogentag i Stralsund i september. Kontakterna 

med andra släktforskarföreningar har fortsatt, intensifierats och en del nya kontakter har också 

upptagits. Bland annat har ordföranden föreläst hos Genealogischer Verein i Hamburg.  

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

genealogiska frågor. 

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

hela verksamheten. Ett flertal sidor har uppdaterats under året och nya har lagts till. G-

gruppen har under 2010 också startat en grupp på facebook i syfte att marknadsföra 

föreningen och informera om dess verksamhet. Facebookgruppen hade vid årets slut strax 

över 80 medlemmar.  

Projektet Över Östersjön liksom förstås hela föreningen drabbades hårt av projektledaren 

Gunnar Ståhls tragiska bortgång i juli.  

I maj genomfördes ett medlemsmöte för att diskutera föreningens framtid. Mötet föregicks av 

en medlemsenkät, som gav flera värdefulla inspel till föreningens fortsatta arbete.  

 

Styrelse, valberedning och revisorer 

 

G-gruppens styrelse bestod under verksamhetsåret 2010 av ordföranden (Otfried Czaika), fyra 

ordinarie ledamöter (Gunilla Hanserkers, vice ordförande; Anita Sundell, kassör; Mårten 

Hougström, sekreterare; Helena Andersson) och två suppleanter (Christa Samuelsson, 

Ingemar Ekman). Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft åtta sammanträden. 

Som föreningens revisorer verkade Uve Asp och Eva Almqvist (ordinarie revisorer) samt 

Mats Westerberg som revisorssuppleant. 

Valberedningens arbete utfördes av Jürgen Weigle (sammankallande) samt av Ingemar 

Goliath och Tõnis Laks. Valberedningen utnämndes av styrelsen.  
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G-gruppens projekt och arbetsgrupper  

 

Släktforskardagarna 2010 

G-gruppen deltog i 2010 års Släktforskardagar den 28-29 augusti i Örebro med egen monter.  

Medverkan i släktforskardagarna var G-gruppens största enskilda satsning under 

verksamhetsåret 2010. Från G-gruppen deltog Otfried Czaika, Anita Sundell, Ilka Czaika och 

Helena Andersson. G-gruppens monter hade många besökare, och 15 nya medlemmar 

värvades. Fokus i montern låg på att presentera G-gruppen och hur föreningen kan hjälpa till 

med forskningen i Östersjöområdet. En hel del material, som belyser migrationen i detta 

område, visades. Satsningen på Släktforskardagarna har förutom det ideella arbetet inneburit 

en ekonomisk satsning med 11.505 kr. Otfried Czaika och Anita Sundell var föreningens 

ombud på förbundsstämman.  

 

Samarbete med Genealogiska Föreningen 

I samarbete med Genealogiska Föreningen (GF) genomfördes 27 november en gemensam 

aktivitet om forskning i Pommern med 31 deltagare.  Samarbetet kommer fortsätta med nya 

aktiviteter under 2011.  

 

Deutscher Genealogentag 

G-gruppen deltog i 62. Deutscher Genealogentag 17-20 september i Stralsund. Pommerscher-

Greif var värd för arrangemanget. Föreningens vice ordförande Gunilla Hanserkers föreläste 

om de resurser G-gruppen har, som kan vara till glädje för tyska forskare. I övrigt var dagarna 

fyllda med föreläsningar i skilda ämnen med betoning på Pommern. Från G-gruppen deltog 

också Helena Andersson och Gustaf von Gertten.  

 

 

Nordiska och europeiska kontakter 
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G-gruppen har under det gångna verksamhetsåret fortsatt och intensifierat sitt samarbete med 

en rad släktforskarföreningar i Tyskland, bland dessa Deutsch-Baltische Gesellschaft i 

Darmstadt, samt tamt upptagit nya kontakter, t.ex. med Genealogischer Verein i Hamburg, där 

ordföranden föreläste i november. G-gruppen medverkade också i Deutscher Genealogentag i 

Stralsund i september.  

 

G-gruppen fortsätter deltaga i det nordiska samarbetsorganet Nordgen, där Mårten Hougström 

nu representerar föreningen. Information och tips om hur man släktforskar i Sverige har tagits 

fram och publicerats på Nordgens webbsida. 

 

E-gruppen  

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

och historia. 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. På träffarna har deltagarna informerat varandra om nyheter och 

upptäckter som man gjort för att på så vis underlätta det för de andra. En av träffarna var ett 

studiebesök till Sigtuna med en vandring igenom stadskärnan under ledning av auktoriserade 

guiden, E-gruppsmedlemmen, Tiiu Valmet.  

 

Den 23 mars 2010 ordnade E-gruppen en öppen informationskväll på temat ”Att släktforska 

på estniska anor” i Släktforskarförbundets lokaler. Det gavs också möjlighet att studera den 

litteratur om estnisk släktforskning som finns hos Genealogiska Föreningen. 

 

Den 9/10 deltog två e-gruppare (Peeter Grünberg och Ivo Penno) i Estniska Genealogiska 

Föreningens högtidssammankomst med anledning av deras 20års jubileum. Peeter och Ivo 

kunde därvid direkt i mötet framföra Föreningen G-gruppens gratulationer.  

 

Projektet Över Östersjön  
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Projektledaren Gunnar Ståhl avled i juli, vilket var en oerhört stor förlust för föreningen. 

Dödsfallet har medfört att projektet hamnat i ett kritiskt läge, och den främsta uppgiften är att 

trygga det arbete, som redan har gjorts, det vill säga att förbereda publiceringen av de redan 

tagna bilderna. I slutet av september utsågs, som en interimistisk lösning, ordföranden Otfried 

Czaika till tf projektledare och Jürgen Weigle till vice projektledare. Lars Cramer förbereder 

den tekniska lösningen för att publicera materialet på föreningens webbsida. Arbetet har 

fördröjts avsevärt, eftersom boutredaren ännu inte har kunnat ge föreningen tillgång till 

materialet.  

 

Webb- och listgruppen, hjälp i forskningen 

En viktig del i G-gruppens verksamhet är föreningens webbsida som liksom tidigare skötts av 

Lars Craemer, vars professionella och tidskrävande insatser ger G-gruppen ett ansikte utåt. 

Under 2010 infördes några nya sidor på föreningens hemsida, medan uppdateringen av gamla 

sidor var omfattade, då totalt 48 sidor på svenska och tyska fick mer aktuellt innehåll. Antalet 

nya sidor utgjordes främst av 31 notiser på svenska och tyska.  

  

Vidare genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna med frågor hur de önskade se 

föreningens framtida inriktningen. Svaren presenterades på hemsidan i maj. 

  

Vissa förberedelser har gjorts under året för att presentera resultatet från projektet Över 

Östersjön, som behandlar uppgifter om resenärer till och från svenska hamnar. 

 

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

information och hjälp kring sin släktforskning. En rad medlemmar har även under 2010 

kunnat hjälpa till med att lösa en lång rad forskningsfrågor. 

 

Programverksamhet i Stockholmsområdet 

Tre programpunkter genomfördes under året i Stockholmsområdet:  

• Släktforskning i Estland 23 mars, Släktforskarförbundets lokaler Solna, 37 deltagare 

• Räddade till Malmö 1945, 23 oktober (i samverkan med Svensk-Polska föreningen), 

ABF-huset, Stockholm, 47 deltagare 

• Forskning i Pommern 27 november (i samverkan med GF), Solna, 31 deltagare 
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Utöver detta har bland annat Anna-Lisa Kuylenstierna föreläst på Stadsarkivet i Visby 20 

oktober om Släktforskning kring Östersjön, och Gustaf von Gertten föreläst på Stadsarkivet i 

Malmö 13 april om Lägerfångar till Malmö 1945.  

 

Översättningsgruppen  

 

Den enda större arbetsuppgiften under 2010 för översättarna har varit att tolka den nya sidan 

om ”familjeforskning i Polen” till tyska. I övrigt har endast enkäten om medlemmarnas 

synpunkter avseende föreningens framtid och resultatet av denna rundfråga samt ett antal 

notiser översatts.  

 

Diskussionslistan har inte krävt några arbetsinsatser. De medlemmar, som varit intresserade 

av speciella inlägg på forumet, har endera tytt innehållen själv med hjälp av ordböcker eller 

också använt sig av Googles eller andra översättningstjänster på nätet, vilka är tillfyllest om 

man endast vill få en god uppfattning om innehållet i texten och inte någon språkligt helt 

korrekt översättning. Några medlemmar har även börjat med att skriva på såväl svenska som 

tyska.  

 

2010-06-01 beslutade styrelsen på begäran av ett flertal medlemmarna att tillåta engelska som 

godkänt språk på föreningens diskussionslista. Däremot förblir hemsidan tvåspråkig. 

 

Den sedan flera år utlovade sidan om ”släktforskning i Danmark” har ännu inte lämnats till 

översättargruppen för tolkning till tyska. 

 

Under året lämnade två medlemmar översättningsgruppen som numera består av sex frivilliga 

som behärskar danska, svenska och tyska. 

 

"Die Alten und Schönen" 

Die Alten under Schönen har genom åren haft månadsmöten och en utflykt varje år. År 2010 

har gruppen haft tio medlemmar. Olika huvudteman för gruppsamtal på månadsmötena har 

bl.a. varit Hintzebiblioteket, vita bussarna, Polenpolitiken på 1500-talet, något om Tyska 
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Orden och information om Danmarkssidorna på G-gruppens hemsida. I maj gjordes 

utflykt/studiebesök till Drottningholmsteatern.  

 

Dödsfall 

Hans Krüger, en av grundarna av Föreningen G-gruppen, lämnade oss i februari 2010, 90 år 

gammal. 

Gunnar Ståhl, projektledare för projekt Över Östersjön, och hedersmedlem  i föreningen, 

avled plötsligt i juli, 67 år gammal.  

 

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, Lars Craemer, Sundbyberg, Anna-Lisa 

Kuylenstierna, Stockholm, Peeter Grünberg, Danderyd samt 

Gustaf von Gertten, Stockholm. 

 

Ekonomi Medlemmar 

Föreningen har 307 medlemmar. Av dessa är 226 bosatta i Sverige, 40 i Tyskland, 15 i 

Finland 

6 i Danmark, 6 i USA, 5 i Estland, 2 i Schweiz, 1 i Norge, 1 i Chile, 1 i Storbritannien, 1 i 

Malaysia, 1 i Nederländerna, 1 i Polen samt 1 i Sydafrika. 

 

Föreningen har erhållit ett bidrag på 10.000 kronor från Gottfrid Hintzes stiftelse för 

invandrarforskning för fortsatt arbete med projekt Över Östersjön. För övrig information – se 

den ekonomiska redovisningen.  
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Sammanfattning 

 

G-gruppens verksamhetsår 2010 har innehållit olika aktiviteter med bland annat ett antal 

programpunkter och medverkan i släktforskardagarna och Deutschen Genealogentag. En 

mycket positiv utveckling är att flera 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. Tack vare detta kunde G-gruppen inte bara 

vidareutveckla webbsidan utan också ge forskarhjälp samt medverka med ett antal 

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 2010 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, programpunkter, 

arbetsgrupper och sist men inte minst styrelsearbetet blir därför en viktig uppgift för det 

kommande verksamhetsåret. 
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