G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Verksamhetsberättelse 2009
Inledning
Verksamhetsåret 2009 har varit händelserikt och bland annat innehållet ett flertal
programpunkter, som genomförts i förbundets lokaler i Huvudsta. G-gruppen hade fler
programpunkter 2009 än 2008. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan
44, Stockholm och i förbundets lokaler i Huvudsta, Solna. Den i största satsningen för Ggruppen var Släktforskardagarna 2009 i Falköping. G-gruppen medverkade också i
släktforskardagarna på Åland i oktober och på sörmländska släktforskarmässan i Eskilstuna,
också i oktober. Projektledaren för projektet Över Östersjön och ordföranden har vidare
representerat G-gruppen i olika sammanhang med föredrag som rör resandet och migrationen i
Östersjönområdet.
Därutöver har G-gruppens medlemmar hjälpt varandra med värdefulla tips och faktiska 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.
Projektet Över Östersjön har framskridit och värdefulla insatser har gjorts av projektgruppen.
Under verksamhetsårets slut har styrelsen och arbetsgrupperna ägnat sig åt en gemensam
utvärdering av G-gruppens verksamhet. Målsättningen är att på längre sikt kunna trygga
föreningens olika verksamhetsområden samt att kunna rekrytera nya funktionärer till G-gruppens
arbete inom styrelsen och arbetsgrupperna.

Styrelse, valberedning och revisorer
G-gruppens styrelse bestod under verksamhetsåret 2009 av ordföranden (Otfried Czaika), fyra
ordinarie ledamöter (Mårten Hougström, vice ordförande och sekreterare; Anita Sundell, kassör;
Helena Andersson; Gunilla Hanserkers) och tre suppleanter (Christa Samuelsson, Eva Almquist,
Mats Westerberg).
Styrelsen har under verksamhetsåret 2008 haft nio sammanträden.
Som föreningens revisorer verkade Olle Sahlin och Uve Asp (ordinarie revisorer) samt Kerstin
Åhlfelt som revisorssuppleant.
Valberedningens arbete utfördes av Gunnar Ståhl (sammankallande) samt av Anna-Lisa
Kuylenstierna och Rolf Boettge.
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G-gruppens projekt och arbetsgrupper
Släktforskarmässan 2009
G-gruppen deltog i 2009 års Släktforskardagar den 22-23 augusti i Falköping med egen monter.
Släktforskardagarnas tema var ”Från Megalit till Megabit”. Medverkan i släktforskardagarna var
G-gruppens största enskilda satsning under verksamhetsåret 2009, dock betydligt mindre än
satsningen på Släktforskardagarna i Malmö 2008. .
Från G-gruppen deltog Otfried Czaika, Anita Sundell, Anna-Lisa Kuylenstierna och Gunnar
Ståhl. G-gruppens monter hade många besökare, både medlemmar och icke medlemmar, och ett
flertal nya kontakter knöts. Fokus i montern låg på Projektet Över Östersjön. Föreningen kunde
värva sju nya medlemmar på Släktforskarmässan 2009.
Satsningen på Släktforskardagarna har förutom det ideella arbetet inneburit en ekonomisk
satsning med 9.679,25 kr. För detta har inga bidrag erhållits.
Släktforskardagarna på Åland
G-gruppen medverkade i de finlandssvenska släktforskardagarna i Mariehamn, som genomfördes
9-11 oktober. Gunnar Ståhl och Otfried Czaika representerade föreningen och höll också var sitt
föredrag. Sju nya medlemmar värvades. Värdefulla kontakter knöts och intensifierades med
finländska släktforskarorganisationer.
Släktforskarmässan i Eskilstuna
17 oktober arrangerades den sörmländska släktforskarmässan i Eskilstuna. G-gruppen, som
representerades av Anita Sundell och Anna-Lisa Kuylenstierna, medverkade med en monter.
Föreningen fick fem nya medlemmar vid arrangemanget.
Nordiska och europeiska kontakter
G-gruppen har under det gångna verksamhetsåret fortsatt sitt samarbete med en rad
släktforskarföreningar i Tyskland, bland dessa Deutsch-Baltische Gesellschaft i Darmstadt.
Till skillnad från det föregående verksamhetsåret har G-gruppen inte aktivt medverkat i tyska
släktforskarkonferenser. Under verksamhetsåret 2009 har dock redan planerats flera
samarbeten med tyska släktforskare för 2010, bl.a. medverkan i Deutscher Genealogentag i
Stralsund.
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Under året som gått har kontakter intensifierats med Ålands emigrantinstitut i Mariehamn och
med Genealogiska Samfundet i Finland med målsättningen att i framtiden kunna samarbeta med
gemensamma arrangemang och projekt. Gunnar Ståhl har deltagit i arbetet i NORDGEN,
inklusive årligt möte den 24 augusti i anslutning till släktforskardagarna i Falköping. I arbete tas
en ny hemsida fram och presentation av arkivmaterial (i ett land), som främst berör andra
nordiska länder.
E-gruppen
E-gruppen har under året träffats nio 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 man informerat varandra om nyheter och upptäckter
som man gjort för att på så vis underlätta det för de andra. Två av träffarna har varit studiebesök,
dels en vandring igenom Gamla stan under ledning av auktoriserade Stockholmsguiden Egruppsmedlemmen Tiiu Valmet och dels ett besök på Forum för levande historia med föredrag
om ”Brott mot mänskligheten av kommunistiska regimer” och visning av utställningen om Pol
Pot och hans regim.

Projektet Över Östersjön
Projektledare Gunnar Ståhl och bitr. projektledare Thomas Murray, i projektgruppen Helena
Andersson, Rolf Boettge och Anna-Lisa Kuylenstierna.
Projektet har under 2009 har fortsatt arbetet med att färdigställa material om resande över
Östersjön. Granskningsarbetet och kompletteringar har varit mer omfattande än beräknat och
utgivningen har därför blivit fördröjd. CD-skivorna innehåller digitalfotografier och detaljerade
innehållsförteckningar över fotograferade arkivvolymer. Arbete med material som rör pass och
passlistor i perioden (1761)1785-1826 i Kommerskollegii arkiv, mest utrikes resor, är nära en
avslutning.
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Ny digitalfotografering har under året gjorts av Flottans räkenskaper över utrikes resande för
perioden 1735-1851 med utökning till allt material – mot förut huvudsakligen för skånska
hamnar. Den tidigare utökningen till finska hamnar har vidgats till alla finska hamnar och till
samtliga svenska hamnar under hela perioden 1735-1851 i detta material, dvs även över Öresund
samt de viktiga hamnarna på Västkusten. Arbete med andra delar av Överpostdirektörens arkiv
än det som gäller trafiken mellan Sverige och Tyskland har påbörjats, t ex över Öresund och
uppgifter som rör Baltikum fram till 1710.
Försäljning av G-gruppens CD 1 har skett genom Digiarkiv samt vid sammankomster och
släktforskardagarna i Falköping. Den reservation av kostnader för digitalfotografering och
bearbetning som omnämndes i förra årets verksamhetsberättelse har endast delvis lösts upp.
Information om projektet Över Östersjön och dess resultat har lämnats vid föredrag om resandet
över Östersjön och närliggande områden, bland annat vid två medlemsträffar i Solna under året.
Föredrag har hållits för släktforskare i Tyresö och i Åkersberga, Nordisk idéhistorisk konferens i
Umeå samt vid den Finlandssvenska konferensen på Åland.
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. 2009
har tillkommit en tysk sida om forskning i Estland. Uppdateringar har gjorts bland annat av
sidorna om forskning i Estland och i Tyskland. Några nya sidor såsom kompletteringar av
bokrecensioner och komplettering av projektredovisningar har också införts eller kommer att
införas under våren 2010.
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 2009 kunnat hjälpa till med
att lösa en lång rad forskningsfrågor.
Programverksamhet i Stockholmsområdet
Ett antal programpunkter genomfördes under året i förbundets lokaler i Huvudsta, Solna.

•

Släktforskning i Tyskland 2 mars

16 deltagare
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•

Projektet Över Östersjön 28 april

21 deltagare

•

Migration kring och Över Östersjön 16 maj

12 deltagare

•

Vita bussarna 12 september

16 deltagare

•

Bibliotekskataloger och databaser

12 deltagare

•

Projektet Över Östersjön

22 deltagare

Översättningsgruppen (ingen särskild input från Jürgen)
Medlemmarna i översättningsgruppen har under året hjälpt deltagarna på diskussionslistan med
att översätta inlägg på svenska eller tyska till det andra språket, antingen av hela inlägg eller som
sammanfattningar av dessa.
"Die Alten und Schönen"
"Die Alten und Schönen" har haft regelbundna sammanträden under verksamhetsåret 2009. På
våren gjordes en gemensam utflykt till Gustavsberg och Värmdö kyrka och på hösten en utflykt
till Skebobruk och Edsbro masugn.
Dödsfall
G-gruppens Ehrenmitglieder Kerstin Malmström, Sollentuna, avled 2009. Kerstin var bland
mycket annat en av prionjärerna bakom CD-skivan ”Resande över Östersjön”.
Karlis Timuska lämnade oss också under 2009. Karlis skapade Lettlandsidorna på föreningens
hemsida.
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 och medlemmar
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Föreningen har 329 medlemmar. Av dessa är 249 bosatta i Sverige, 41 i Tyskland, 10 i Finland
9 i Danmark, 5 i USA, 5 i Estland, 2 i Norge, 2 i Schweiz, 1 i Chile, 1 i Storbritannien, 1 på
Island, 1 i Malaysia, 1 i Polen samt 1 i Sydafrika.
Som tidigare nämnts har projektledningen för ”Över Östersjön” varit återhållsam och väntat med
att redovisa kostnader intill dess att den ursprungliga arbetsplanen kunnat föras till slut.
Projektets tillgodohavande från förra året år har minskat (?) med xxx kronor till yy yyy kronor,
varav cirka 15 000 är reserverade av projektet för kostnader som ska regleras under 2010.
(Denna text behöver justeras utifrån vad som står i den ekonomiska rapporten)

Sammanfattning
G-gruppens verksamhetsår 2009 har innehållit många aktiviteter med bland annat ett flertal
programpunkter och medverkan i släktforskarmässor. Föreningen har lyckats med en lång rad
olika insatser i olika projekt och verksamheter. En mycket positiv utveckling är att många av Ggruppens 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. Pga. detta
kunde G-gruppen inte bara vidareutveckla webbsidan utan också ge forskarhjälp samt medverka
med många 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 2009 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, arbetsgrupper och sist men inte minst
styrelsearbetet blir därför en viktig uppgift för det kommande verksamhetsåret.

Otfried Czaika

Anita Sundell

Ordförande

Kassör
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Mårten Hougström

Helena Andersson

Vice ordförande o Sekreterare
Gunilla Hanserkers

Christa Samuelsson

Eva Almquist

Mats Westerberg
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