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G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011  

 

Inledning 

�

Verksamhetsåret 2011 innehöll flera viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har 

ägt rum på Barnängsgatan 44, på Kungliga Biblioteket i Humlegården och i bostaden hos 

styrelsemedlemmar i Stockholm och Solna. 

Den i största satsningen för G-gruppen var Släktforskardagarna 2011. 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. Facebookgruppen hade vid årets slut 120 medlemmar.  

 

Styrelse, valberedning och revisorer 

 

G-gruppens styrelse bestod under verksamhetsåret 2011 av ordföranden (Otfried Czaika), fyra 

ordinarie ledamöter (Erik Lindholm, vice ordförande; Anita Sundell, kassör; Olivia Naue, 

sekreterare; Staffan Goldring, ledamot;) och tre suppleanter (Christa Samuelsson, Torsten 

Hydén, Ivo Asmus). Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft nio sammanträden. 

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

Berit Sesemann- Datta som revisorssuppleant. 
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Valberedningens arbete utfördes av Jürgen Weigle (sammankallande) samt av Gunilla 

Hanserkers och Peter Jahnke. Valberedningen utnämndes av styrelsen.  
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G-gruppens projekt och arbetsgrupper  
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G-gruppen deltog i 2011 års Släktforskarsdagar  26-28 augusti i Norrköping med egen 

monter. Medverkan i släktforskardagarna var G-gruppens största enskilda satsning under 

verksamhetsåret 2011. Från G-gruppen medverkade Anita Sundell, Staffan Goldring, Lars 

Craemer, Erik Lindholm och Otfried Czaika. G-gruppens monter hade många besökare och 7 

nya medlemmar värvades.  G-gruppens funktionärer svarade på många besökares frågor kring 

släktforskning runt Östersjön. I samband med släktforskardagarna höll ordföranden ett 

föredrag som var mycket välbesökt (ca 160 åhörare). Staffan Goldring och Anita Sundell var 

föreningens ombud på förbundsstämman���
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G-gruppen har under det gångna verksamhetsåret varit med om ett samarrangemang 

tillsammans med GF i januari 2011 -  en temadag om släktforskning i Danmark, där ca 40 

personer deltog. G-gruppen har även varit med om öppet hus i samarbete med Genealogiska 

Föreningen (GF), DIS Öst, StorStockholms Genealogiska Förening, Sällskapet 

Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktforskning lördagen den 19 februari kl. 11-15 på 

Anderstorpsvägen 16 i Solna.  
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�-gruppen har under det gångna verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med 

släktforskarföreningar i Tyskland och i Norden. Gustaf von Gertten deltog i ����	
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E-gruppen har under året träffats nio gånger för ömsesidigt utbyte kring estnisk släktforsknng 
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.  
I Internetmiljön har man i Estland infört en Virtuell Forskarsal varifrån man har tillgång till en 
mängd hjälpmedel för forskning, såsom vidare länkar till olika databaser och inte minst till 
systemet SAAGA där allt det digitaliserade materialet finns samt till AIS som är söksystemet 
för de estniska arkivens beståndsförteckningar.  

På träffarna har man informerat varandra om nyheter och upptäckter som man gjort för att på 
så vis underlätta det för de andra. En av träffarna var en vandring i Stockholms innerstad till 
platser med estnisk anknytning under ledning av auktoriserade guiden, E-gruppsmedlemmen, 
Tiiu Valmet. Vid en annan av träffarna var vi inbjudna till Estlandssvenskarnas Förbund för 
att där ta del av deras arbete och material. 

Bland andra deltar medlemmar ur E-gruppen i Sverige-Esternas Förbunds Arkivgrupp för att 
för att vara med och iordningställa, förteckna och se till att olika estniska föreningars och 
organisationers i Sverige material kan bli säkert förvarat i något officiellt arkiv så att det blir 
tillgängligt för framtida forskning. 
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G-Gruppen har sedan Gunnar Ståhls förtidiga död 2010-07-19 försökt att, vid samtal och 
brevväxling med dödsboet och med boutredningsmannen advokat Magnus Althin, få ut de 
handlingar m. m. som tillhör G-gruppen. De handlingar som Gunnar Ståhl förvarade var 
avfotograferade allmänna handlingar. Handlingarna har fotograferats av Gunnar Ståhl och 
andra medlemmar av föreningen. Föreningen har ersatt framlidne Gunnar Ståhl och andra för 
framtagandet av handlingarna.  
 
Projektledningen har hela året informerat styrelsen om läget och har upprepade gånger under 
året varit i kontakt med andra medlemmar och bett om hjälp med att få fram handlingarna, 
dock utan framgång.  
 
G-gruppens styrelse beslutade därför 2011-09-01 att ge projektledningen fullmakt att ansöka 
om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten (KFM). En ansökan om begäran om 
särskild handräckning skickades till KFM 2011-10-12. Styrelsen valde att begära särskild 
handräckning då det bedömdes vara ett enkelt sätt att få ut handlingar som någon vägrar 
lämna ut.  
 
Projektledningen lyckades under oktober 2011 få tillbaka handlingar som Gunnar Ståhl för 
föreningens räkning sålt till en medlem. Då framkom att vissa av dessa handlingar hade 
översänts från en annan medlem. Den medlemmen har på förfrågan meddelat att det finns 
ytterligare handlingar från Gunnar Ståhl men att dessa får inte lämnas ut till föreningen utan 
dödsboets tillstånd.  
 
Kronofogdens beslut 2012 -01-05 är att särskild handräckning ej kan meddelas av formella 
skäl. Sakfrågan är således ej prövad. 
 
Föreningen sätter därför punkt där. Föreningen skall inte hålla på med rättsliga processer. Om 
Gunnar Ståhls efterlevande inte vill genomföra Gunnar Ståhls önskan att samtliga handlingar 
skall publiceras av G-gruppen kan föreningen inte göra något åt det.  
 



� ��

Föreningen kommer att publicera de handlingar som Gunnar Ståhl överlämnat under sin 
livstid och de bilder som kunnat återfås från G-gruppens försäljning till andra medlemmar. 
Eventuellt kommer senare vissa förkomna volymer att fotograferas på nytt. 
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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 2011  har omkring 1.400 dokument från projektet Över Östersjön lagts ut på hemsidan. 
De utgör listor över utrikes passhandlingar och passagerarlistor från båttrafiken främst från 
Skåne under perioden 1721 - 1867.  

Ytterligare omkring 2.000 bilder kan enkelt göras tillgängliga på hemsidan under 2012. 
Publicering de resterande 3.600 bilderna kan komma att dröja längre. Totalt skulle 
dokumentationen av projektet Över Östersjön kunna omfatta 7.000 dokument med resande 
mellan Sverige och utlandet, vilket utgör ett omfattande material för G-gruppens medlemmar 
och alla andra som forskar på migration över Östersjön. 

  
Vidare har en uppsats av Klaus Timm och behandlar “Heyer, en exulantfamilj från Salzburg” 
publicerats bland övrig dokumentation. Dessutom har ett antal uppdateringar på olika ställen 
på hemsidan genomförts. 
�
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Arbetsuppgifterna för översättargruppen under 2011 har varit obefintliga enär några nya sidor 
ej tillkommit på G-gruppens hemsida. Antalet frivilliga översättare är oförändrat.  

 

Att generellt översätta samtliga inlägg på diskussionslistan är ogörligt, dels på grund av 
arbetsmängden. Om någon medlem uttryckligen begär att ett visst inlägg översätts, sker så i 
möjligaste mån.  

 

2010-06-01 beslutade styrelsen på begäran av ett flertal medlemmarna att tillåta engelska som 
godkänt språk på föreningens diskussionslista. Detta beslut har på grund av ett missförstånd 
införts i listetiketten först i slutet av 2011. Engelska inlägg kommer ej att översättas. 
Eventuella svar kan i så fall även lämnas på svenska eller tyska, vilka är listans huvudspråk.  
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De tio medlemmarna i gruppen träffas  regelbundet. År 2011 gjorde gruppen utflykter till 

Långholmen och Hasselbacken.   
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Ehrenmitglieder 
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Ekonomi, Medlemmar 

1�
	��� 	���
�/�/��	�!	���
��5���	����"
���������������(�	
� 	,�������&�%!���,��0���1��!����

����)����
%,�����;(5,�0���2��!���,�����(�9	�<,�����+�
 	,������(��
�
������	�,�����-�!�&���,�����

+	�	
!"��	
��,�������!	�����������(&���
�%����1�
���
� �����
�������=��	��	��	%������%��


	�������� 	����

Sammanfattning 

�

G-gruppen kunde under verksamhetsåret 2011 endast upprätthålla det alla nödvändigaste till 
sina medlemmar. Verksamhetsåret 2011 har innehållit ett fåtal olika aktiviteter. Inför 
framtiden behövs det att fler medlemmar engagerar sig i förtroendeuppdrag och i 
arbetsgrupper. För mer information om hur, se uppropet som finns på förenings hemsida.  

Att kunna öka tillströmningen av nya funktionärer till projekt, programpunkter, arbetsgrupper 
är den viktigaste uppgiften inför det kommande verksamhetsåret 2012. 

�



� ��

�

�

>��
�	���<��%��� � 5�����(���	!!�

>
���
���	� � � $����
�

�

2
�%�7����!��� � >!�����+��	�

?��	��
���
���	� � (	%
	�	
�
	� �

�

(���������!�
�� � � �
�����(���	!�����

�

��
��	��.&�@�� � :���5����� � �

��


