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GöteborgsRegionens Släktforskare 

f.d. Västra Sveriges Genealogiska Förening 

Bildad år 1946 

 

 

Föreningens ändamål är att främja släktforskning och höja intresset för densamma 

samt att stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor. 
 

 

VERKSAMHETSÅRET 2012  

 

Styrelse      Övriga funktionärer 
Ordförande: Per Clemensson    Revisorer: Siv Magnusson 

Vice ordf.: LarsOlof Lööf      Einar Wanner    

Sekreterare: Joel Holger    Rev.suppleant:  Gunnar I Ericsson 

Kassör:  Ewert Arwidsson    

Klubbmästare  Karin Holger    Valnämnd: GRS styrelse 2012 

Ledamöter:  Jan Forslund      

  Per Liljeström    Västanbladets redaktion:     

  Ulf Lundquist      Per Clemensson   

  Barbro Maijgren      Joel Holger 

Suppleanter: Anita Fyhr      Per Liljeström   

  Jonas Kullgren            

              

 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet  2012-2013  

536 helbetalande medlemmar,  78 familjemedlemmar samt 2 ständiga medlemmar 

och 6 hedersledamöter, allt tillsammans  622 medlemmar,  en ökning med 29 sedan föregående år. 

Av föreningens medlemmar är ca 79 % 65 år eller äldre. 55 % är kvinnor och 45 % män.  

 

Hedersledamöter 
Arkitekt Elisabeth Ahldin Dahl (avl.25/11 2012)  F. 1.e arkivarie  Per Clemensson  

Inredningsarkitekt Karin Holger    Arkitekt Joel Holger   

1:e Museiintendent  LarsOlof Lööf   Fru  Sonja Rindby      

F. arkivarie  Bengt O.T. Sjögren 

 

Stadgar 
Antagna den 16 maj 1946 med revideringar den 22 mars 1988 och 13 mars år 2000. 

 

Adresser 
Erik Dahlbergsgatan 36 B, 411 26 Göteborg.   E-post  g.r.s@telia.com.  Hemsida  www.genealogi.se/grs/    

 

GöteborgsRegionens Släktforskare är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund 

samt ansluten till Göteborgs Hembygdsförbund. 
 

STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft sina sammanträden i föreningslokalen.      
Under året har hållits 9 protokollförda sammanträden. Protokollen förvaras i en årspärm för 2012. 

 

MÖTEN, ÖPPET HUS OCH UTFÄRDER 
Per Clemensson har engagerat föredragshållare och organiserat besök, utfärd m.m.  Karin Holger har tagit emot 

anmälningar. Där ej annat nämns har möten hållits i samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan. Lokalen och 

serveringen har under våren iordningställts av Karin och Joel Holger, Torborg Vendeltun och Axel Svensson. 

Under hösten har Inger och Per Clemensson övertagit sysslan med hjälp av Majvor Bergström. 
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1. Måndag den 27 febr. kl. 18.30.   

Ordinarie ÅRSMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll. 

Vid förhandlingarna godkändes styrelsens årsredovisning 2011, vilken lades till handlingarna. Styrelsen för 2011 

beviljades ansvarsfrihet. Till 2012 års valnämnd utsågs GRS styrelse 2012.  

Efter förhandlingarna hölls föredrag av Göte Nilsson Schönborg,  Göteborgs Universitet, om 

”Stadsarkeologiska utgrävningar och personhistoria i  1600-1700-talets Göteborg”.      
Kaffeservering. Närvarande 32 st medlemmar. Avgift 50.- kr.   

 

2. Måndag den 16 april kl. 18.30. 

Föreningskväll på Erik Dahlbergsgatan. Föredrag av Christer Johansson, Westgiöta Gustavianer, om 
”Uniformer och soldatutrustning m.m. från 1750-1815”.  Tre soldater uppträdde i uniformer m/1779 och 

m/1807. 

Kaffeservering. Närvarande 32 st medlemmar. Avgift 50.- kr. 

 

3. Lördag den 12 maj.  BUSS-BÅT-UTFÄRD TILL TROLLHÄTTAN  i samarrangemang med 

Riksföreningen Sverigekontakt.  

Resan startade med buss från Heden kl. 09.00 till Trollhättan.  Guidad visning av Slussmuseet, kaffe och smörgås. 

Båtfärd med K-märkta m/s Elfkungen nedför slusstrappan och till Lilla Edet. Lunch ombord, därefter buss till 

Göteborg, åter kl. 17.30.  -  Resan planerades av Per Clemensson. Kostnad 500.- kr/person, vilket betalades med 

giroinbetalning. Totalt antal deltagare i utfärden inkl. föreningarna Sveigekontakt, DIS-Väst och Släktdata var 38 

st. Antal deltagare från GRS  23 st. 

 

4. Fredag 21 sept. kl.13.45. Besök på Medicinhistoriska museet, Östra Hamngatan 11, med guidning. 

Avgift 40.- kr.  Antal deltagare  23 st. 

 

5. Måndag den 24 sept. kl. 14.00.  Visning av nya Riksarkivet / Landsarkivet i Götborg,  Arkivgatan 9 A.   

Visningen blev dubblerad den  2 okt. eftersom intresset blev mycket stort.  Varje dag kom 30 deltagare.   

Ingen avgift.  

 

6. Måndag den 8 okt. kl. 18.30.  ORDINARIE  HÖSTMÖTE i samlingssalen enl. särskilt protokoll.  

Budget och oförändrad årsavgift för 2013 fastställdes  (150:- kr, resp. 50:- kr för familjemedlem).  

Per Clemensson omvaldes till G R S ordförande för 2013. Av styrelsens medlemmar hade Ulf Lundquist 

undanbett sig omval.  För år 2013 och 2014 omvaldes Ewert Arwidsson, Joel Holger och Barbro Maijgren och 

som suppleant Jonas Kullgren. Som ny styrelseledamot valdes Lars-Göran Johansson för två år. 

Revisorerna Siv Magnusson och Einar Wanner med suppleant Gunnar I. Ericsson  omvaldes. 

Efter förhandlingarna berättade Ann Lindholm om ”Resandefolket i Västsverige”. 

Kaffeservering. 23 medlemmar var närvarande.  Avgift 50.- kr.   

 

7. Lördag den 20 okt. kl. 10.00-14.00.  ÖPPET HUS i föreningslokalen på Erik Dahlbergsgatan.  
I korridoren ordnades som tidigare år en utställning av antavlor, klippsamlingar mm.  Endast 22 personer besökte 

lokalerna.  GRS bjöd på kaffe med kaka i samlingssalen, arrangerat av Inger Clemensson.  

 

8. Måndag den 3 dec. kl. 15.00-17.00.  ADVENTSKAFFE OCH –GLÖGG  i samlingssalen. 

Folk- och barockmusik framfördes av en trio med bl.a. Ingela Linderå.  Ingen avgift.  51 personer (flera 

oanmälda) kom, varför inte alla fick sittplats. Föreningens fana hade monterats vid spegeln. Allt arrangerades av 

Inger och Per Clemensson samt Majvor Bergström. 

 

SPECIELLA ARRANGEMANG 
9. INFORMATIONSMÖTEN FÖR NYA MEDLEMMAR har hållits i samlingssalen den 13 febr och 5 okt.  

På särskild inbjudan kom 19 resp.14 nya medlemmar, vilka blev informerade om föreningen av Per Clemensson, 

om biblioteket av Joel Holger samt om forskningsdatorer av Ingela Martenius. GRS bjöd på kaffe och wienerbröd. 

10. SLÄKTFORSKNINGENS  DAGAR i Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 
hölls lördag och söndag den 17-18 mars, lördag kl. 10.00-17-00, söndag kl. 10.00-16.00.   Dagarna arrangerades 

med montrar och föredrag genom ett samarbete mellan Stadsmuseet, Landsarkivet, G R S, DIS-Väst och 

Föreningen Släktdata, vilka var och en presenterade sig i Wallenstamsalen.  19 st föreningar, arkiv m.fl. 

anordnade sina utställningsmontrar.  9 st föredrag hölls i Wallenstamsalen.   

 Allt var öppet för allmänheten och utan avgift.  Antalet besökande uppskattades till nära 4.000 personer. Därav 

kom till föredragen sammanlagt ca 750 personer. 

GRS sålde böcker och CD-skivor för över 22.000 kr och EmiWeb för GRS räkning ca 2.900 kr. 

Ett flertal medlemmar i GRS deltog vid uppmontering och demontering på fredag resp. måndag.  

Dagarna och föreläsningarna refererades med foton av Per Liljeström i Västanbladet nr 3-2012.  
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11. MONTER VID HALLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS 30-ÅRS-JUBILEUM I VARBERG. 
Den 21 april hade GRS en monter på Kulturhuset Komedianten med Barbro Maijgren och Jan Forslund som 

initiativtagare. 

 
12. EMIGRANTMONTER I VOLVO MUSEUM ordnades under sommaren vid 8 tillfällen för att informera 

ankommande kryssningspassagerare om emigrationen från Sverige till USA. Uppslutningen var dock inte så stor, 

på grund av att passagerarna inte blivit informerade om denna service före ankomsten till Göteborg. 

 

13. SLÄKTFORSKARDAGARNA I GÄVLE, lördag och söndag den 25-26 aug.  

GRS hade ingen egen monter detta år. 

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls lördagen den 25 aug. med Barbro Maijgren och Jan Forslund 

som ombud från G R S. De har skrivit en rapport med synpunkter om årsmötet. Bilagt till styrelseprotokoll nr 6 

den 3 sept. 

 
14. BOK- OCH BIBLIOTEKMÄSSAN den 27-30 sept. EmiWeb, GöteborgsEmigranten och Riksföreningen 

Sverigekontakt hade en monter för information och försäljning av CD, böcker mm. Den bemannades för GRS 

räkning av Ewert Arwidsson, Ingela Martenius, Inger och Per Clemensson.  

 

15. ALLMÄNT FÖREDRAG måndagen den 12 nov. kl. 18.30, bekostat av Rolf Ekelunds minnesfond 

i  Landsarkivets hörsal, Arkivgatan 9 A. 

Lars Ericsson Wolke, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan talade om ”Lasse i Gatan, konungens 

kapare”. Ingen avgift. Föredraget var även annonserat i GP-guiden. Antal åhörare ca 90 st, vilket vida översteg 

förväntningarna. 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
I  FÖRENINGSLOKALEN har Ingela Martenius och Majvor Bergström, på uppdrag av Arbetsförmedlingens 

fas 3, arbetat med registrering mm  samt haft jouröppet i lokalen för rådgivning kl. 10-15 måndag, onsdag och 

fredag samt torsdag kl. 14-19. Under hösten har öppettider utökats med kvällsöppet till kl. 19 även på tisdag, 

onsdag.  

Från den 12 juni 2012 har även tillkommit Ingela Linderå,  likaså på uppdrag av Arbetsförmedlingens fas 3. 

 

Tisdagar samt torsdagar kl. 10-14  (med sedvanliga sommar-, jul- och nyårsuppehåll) har för registrering, 

rådgivning och släktforskarservice även deltagit:  

”Tisdagsgruppen”:  Karin och Joel Holger samt Jonas Kullgren, Barbro Maijgren och Ulf Lundquist. Denna 

grupp handlägger  brev- och e-post till föreningen. 

”Torsdagsgruppen”:   Karin Gustafsson, Aina Olausson , Aina Nilsson, Sonja Rindby och Torborg Vendeltun. 

Dessa har fortsatt arbeta för Landsarkivets räkning med den Långströmska klippsamlingen med familjenotiser.   

 

Under året har bibliotek och forskarplatser haft  1.136 st noterade besök inkl. kursdeltagare på närvarolistor, med 

ansvarig Karin Holger.  

Lokalerna har dessutom besökts av 138 medlemmar och gäster i samband med våra möten och föreningskvällar.  

 
BIBLIOTEKET har tillförts böcker som inköpts eller lämnats som gåvor.  Nytillkomna titlar registreras löpande 

i en liggare av Joel Holger. Antalet  volymer i biblioteket vid årsskiftet 2012-2013 har sålunda ökat med 91 st till  

6.006 nummer. I dataprogrammet ‘FileMaker’ (en särskild dator  fabrikat COMPAQ) kan man söka på författare, 

boktitel eller ämne och i viss mån på ort- eller personnamn för anskaffade böcker fram till dec.2011. 

De nytillkomna är ännu inte dataregistrerade och insorterade på hyllorna. Några söndriga äldre böcker har lagats 

och bundits om. Ingela Martenius har under året arbetat med att överföra registret på programmet EXCEL. 

 

Ett 60-tal tidskrifter från andra släktforskarföreningar finns att läsa i biblioteket. Tidigare årgångar har arkiverats i 

kartonger.  Äldre nummer, före år 1996, är med några undantag utrensade. Handläggare Karin Holger.   

17 st antecknade hemlån av böcker är noterade under året. 

 

Under året har vi börjat registrera föreningsmedlemmarnas e-postadresser, för att ha möjligheten att någon gång 

komma i kontakt med medlemmarna även i tidsglappet mellan Västanbladets utgåvor. 

För Sveriges Släktforskarförbunds räkning registrerar Jonas Kullgren och Barbro Maijgren NAMN ÅT DE 

DÖDA i Göteborgs Gamlestads församling år 1902-19 och våra tre kanslianställda motsvarande i Göteborgs Karl 

Johans församling åren 1901-46. 

 

G R S HEMSIDA på Internet, kallad ”GÖTEBORGSRÖTTER”, är underordnad Släktforskarförbundets 

hemsida ”RÖTTER”.  Webbmaster är Lars Nyqvist och webbadress  www.genealogi.se/grs/.  

http://www.genealogi.se/grs/
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Antalet besök har t.o.m. år 2012 varit ca 18.200 st,  varav under det gångna året ca 3.400 besök.  G R S 

presenterar här sin verksamhet, hur man blir medlem, biblioteket, arrangemang, kurser, forskningsresultat mm.   
 

KURSER  
Ewert Arwidsson har anordnat Emigrantforskningskurser under vår och höst. 

Anita Fyhr  har under vår och höst lett nybörjarkurser och Per Clemensson två en-dagarskurser i 

handskriftsläsning.  

Kurserna har hållits i GRS lokaler. 

På biblioteket Kåken i Härlanda har Per Cl, och Ewert hållit kurser. Delar av presentationerna har filmats. 

Barbro Maijgren har berättat om släktforskningens källor på Styrsö bibliotek. 

 

VÄSTANBLADET   
G R S medlemstidning  trycktes under året med fyra nummer om vardera 750 ex.   

och 36 sidor.  Formatet har som tidigare varit A 5 med färgtryck på omslaget samt bildsidor.   

Joel Holger har ansvarat för layout under vårens två nummer och Christina Claeson höstens båda nummer.   

Tryckning, falsning och häftning utfördes av firma Typografica AB. Utskick har skett i kuvert och som 

‘Föreningsbrev’ till medlemmar m.fl. Tryckningskostnad och portoavgift är utan moms.   

Under året har tidningen sänts till 10 st. prenumererande bibliotek och arkiv i landet. Avgiften är 125.- kr/år.  

Arkiven och Stadsbiblioteket i Göteborg erhåller dock Västanbladet utan avgift. 

60 ex. har sänts till andra släktforskarföreningar som utbytestidningar.    

Genom 4 st. annonser har vi erhållit ekonomiskt tillskott för utgivningen. 

 

SLÄKTFORSKARSERVICE  
G R S erhåller brev och e-post med släktforskarfrågor, ibland från utlandet. 

Mer utförliga svar har utarbetats av Sonja Rindby,  Ingela Martenius och Barbro Maijgren 

 

LOTTERIER 
Genom Cathryn och Jan Forslunds insats har många Sverige-lotter sålts vid sammankomster, dessutom 

Julkalendrar och Enjoy-bonusguiden efter beställning.  

Lotteri har dessutom anordnats vid möten och Öppet Hus med 100 lotter á 10:- kr och bokvinster. 

 

TACK 
Ett stort tack riktas till alla föreningsmedlemmar, som bidragit till verksamheten genom personliga gåvor 

och insatser.  

Tack också till våra myndigheter för tillskott till stärkande av föreningens ekonomi.  Särskilt Göteborgs 

Idrotts- och föreningsförvaltning har bidragit med stöd till lokalhyra och aktiviteter. 

 

 

Göteborg i februari 2013 

 

För styrelsen 2012 
 

 

Per Clemensson      Joel Holger 

Per Clemensson, ordf.      Joel Holger, sekr. 


