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GöteborgsRegionens Släktforskare 
f.d. Västra Sveriges Genealogiska Förening 

Bildad år 1946 
 

Föreningens ändamål är att främja och höja intresset för släktforskning 
och att stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor 

 

 

VERKSAMHETSÅRET 2014 

Styrelse      Övriga funktionärer 
Ordförande:  Per Clemensson  Revisorer:  
Vice ordförande: LarsOlof Lööf    Siv Magnusson 
Sekreterare:  Barbro Maijgren   Einar Wanner  
Kassör:   Ewert Arwidsson  Revisorssuppleant: 
ledamöter:  Johan Ahlén    Gunnar I Ericsson 
   Inger Clemensson  Valnämnd:  

Jan Forslund    GRS styrelse 
   Lars-Göran Johansson  Västanbladets och hemsidans redaktion 

Per Liljeström    Per Clemensson 
webmaster Lars Nyqvist    Per Liljeström  

Suppleanter:  Jonas Kullgren    LarsOlof Lööf 
             klubbmästare Anita Fyhr    Lars Nyqvist 

Medlemmar 
Vid årsskiftet 2014-2015 hade föreningen 592 medlemmar, varav 67 familjemedlemmar.  
Det är en minskning med 50 sedan föregående år. Av föreningens medlemmar är 81 % 65 år 
eller äldre. 54 % är kvinnor och 46 % män.  

Hedersledamöter 
Ewert Arwidsson 
Per Clemensson 
LarsOlof Lööf 
Sonja Rindby 
Bengt O.T. Sjögren 

Stadgar 
Stadgarna antogs 16 maj 1946. Revideringar gjordes 22 mars 1988 och 13 mars 2000. 

Adress 
Erik Dahlbergsgatan 36 B, 411 26 Göteborg  
e-post: g.r.s@telia.com. Hemsida: grs.forening.genealogi.se. 

GöteborgsRegionens Släktforskare, GRS, är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund 
och ansluten till Göteborgs Hembygdsförbund. 
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FÖRENINGSLOKALEN 
GRS har sina lokaler på Erik Dahlbergsgatan 36 B i Göteborg. Vid medlemsmöten disponerar 
föreningen en samlingssal i källarkorridoren. Samlingslokalen rymmer ca 40 personer och 
bokas på en anslagstavla utanför dörren.  

STYRELSEMÖTEN 
Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden. Ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör har förberett styrelsemötena vid informella träffar 
däremellan. Styrelseprotokollen förvaras tillsammans med övriga handlingar i årspärmen för 
2014 i föreningslokalen. Tillsammans med bokföringen arkiveras årspärmarna på Riksarkivet, 
Landsarkivet i Göteborg.  

MÖTEN, ÖPPET HUS OCH UTFÄRDER 

24 februari hölls ordinarie årsmöte i samlingssalen. Efter förhandlingarna berättade Lennart 
Palm om De som begrovs inom kyrkans väggar. 48 deltagare. 

14 april hölls föreningsmöte. F.d. arkivarie Gun Schönbeck talade om Göteborgs arkitektur 
under 1700- och 1800-talen. 21 deltagare. 

7 april gjordes studiebesök vid Sjöfartsmuseets arkiv. 13 deltagare. 

5 maj höll Eva von Brömsen en introduktion i DNA som hjälpmedel i släktforskningen. 27 
deltagare. 

10 maj gjordes en vårutfärd. LarsOlof Lööf guidade genom det historiska Västergötland. Efter 
kaffe i Tidaholm besöktes Kavlås slott, där gruppen guidades av slottsherre Fredrik von 
Essen. Bland annat förevisades von Essenska arkivet. Efter lunch i Kungslena visade en guide 
kyrkan, varefter färden gick tillbaka till Göteborg. 26 deltagare. 

15 september höll Eva von Brömsen det andra seminariet om DNA som hjälpmedel i 
släktforskningen. 20 deltagare. 

6 september besöktes Skansen Lejonet. Ciceron var Kent Andersson. 36 deltagare. 

6 november höll Eva von Brömsen det tredje seminariet om DNA som hjälpmedel i 
släktforskningen. 10 deltagare. 

24 november hölls ordinarie höstmöte. LarsOlof Lööf talade om Smeder, bruk och böcker. 29 
deltagare. 

29 november hade GRS öppet hus med glögg och adventskaffe. Ett 15-tal deltagare. 

Tillsammans med Landsarkivet i Göteborg anordnades under våren och hösten föreläsningar 
i landsarkivets föreläsningssal. Under hösten inledde Per Clemensson vid två och Barbro 
Maijgren vid ett tillfälle med en halvtimmes handskriftsläsning. GRS bjöd på förfriskningar 
och informerade om föreningen. Arrangemangen var välbesökta. Föredragen var: 
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6 mars Från hopsättningsfabrik till koncern. AB Volvos historia 1927 – 1956. 
Filmvisning: Volvos Stockholmsutställning 1944. 

20 mars Det äldre kartmaterialet och spåren i landskapet 
3 april   Männen som gjorde Göteborg till fotbollens huvudstad 
8 maj  Hur skapades staden? 
2 oktober Surte glasbruk - en etnisk smältdegel? 
16 oktober Historiskt väder  
30 oktober Personhistorisk guldgruva i arkiverad forskningsinsats - en redogörelse för 

Erland Långströms klippsamling. Föreläsare var Per Clemensson. 
13 november Från strandsittare till stipendiater – Hvitfeldska stipendieinrättningen 350 år 
27 november Göteborg under den karolinska tiden 

SPECIELLA ARRANGEMANG 

Släktforskningens dagar arrangerades 15 och 16 mars på Göteborgs Stadsmuseum  
i samarbete mellan Ancestry, Arkiv Digital, DIS-Väst, Föreningen Släktdata, Region- 
och Stadsarkivet Göteborg, GöteborgsRegionens Släktforskare och Studieförbundet  
Vuxenskolan. Årets tema var: Porträttet i släktforskningen. F.d. museichef Björn Fredlund  
invigningstalade. Nio föreläsare behandlade olika temata: Emilia Ström berättade om  
Svenska Porträttarkivet - en 98-årig historia. Lars Bergmans föreläsning handlade om  
Svenskminnen i världen, Håkan Jorikssons om S A Andrées polarexpedition 1897 och Gudrun  
Nybergs om Naturvetare i motvind. Per Clemensson berättade om Bröderna Larsson  
Emigrantagenter, Ulla Berglind om Torgny Segerstedt d.ä. och Lars Olof Lööf om  
Göteborgsporträtt. Göte Schönberg föreläste om Grävt i Göteborg. Ingela Martenius  
avslutade med att tala om Namn i Sverige. Antalet besökare var under bägge dagarna stort.  

GRS deltog tillsammans med GöteborgsEmigranten i Bok- och Biblioteksmässan 25 - 28 
september. En gemensam monter för information och försäljning av CD, böcker m.m. 
bemannades för föreningens räkning av Ewert Arwidsson, Inger och Per Clemensson, Anita 
Fyhr och Barbro Maijgren. 

Barbro Maijgren representerade föreningen vid Släkt- och hembygdsdagar i Skee 10 - 11 
oktober. 

SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND 

Jan Forslund och Barbro Maijgren var GRS ombud vid Sveriges Släktforskarförbunds 
riksstämma i Karlstad 29 augusti. Tillsammans med ett flertal västsvenska föreningar hade 
GRS lämnat in en motion om att förbättra samarbetet mellan förbundet och 
medlemsföreningarna genom att återuppta ordförandekonferenserna. Motionen bifölls och 
frågan överlämnades till förbundsstyrelsen.  

Vid de efterföljande släktforskardagarna 30 och 31 augusti hade GRS en monter tillsammans 
med Släktdata och DIS-Väst med temat Släktforskare i Väst. Cathryn och Jan Forslund och 
LarsOlof Lööf bemannade montern för GRS räkning. Tillsammans med flera andra 
släktforskarföreningar ordnade GRS på lördagen en gemensam bussresa till Karlstad. 
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8 oktober besökte förbundets nye ordförande Erland Ringborg GöteborgsRegionens 
Släktforskare. Tillsammans med representanter för Släktdata och DIS-Väst fick Per och Inger 
Clemensson, LarsOlof Lööf, Ewert Arwidsson och Barbro Maijgren möjlighet att diskutera 
förbundets framtida inriktning och hur samarbetet mellan medlemsföreningar och förbund 
kan förbättras. 
Sveriges Släktforskarförbund har länge engagerat sig i frågan om hur och i vilken form 
socknarna/församlingarna ska kunna bevaras i den framtida folkbokföringen. Regeringen 
föreslår en ny indelning av riket i distrikt, där distrikten ska motsvara församlingsindelningen 
31 december 1999. GRS stöder förbundets mening att distrikten i stället bör motsvara den 
indelning i församlingar som gällde vid halvårsskiftet 1991, då ansvaret för folkbokföringen 
överfördes från Svenska kyrkan till staten.  

ÖVRIG VERKSAMHET  
Ingela Linderå slutade 19 juni sitt arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingens fas 3. I drygt 2 
år har Ingela arbetat med registrering m.m. samt haft öppet i lokalen för forskning och 
vägledning måndag - fredag kl. 10-14.  

Tisdagar och torsdagar kl. 10-14 med uppehåll över sommaren och vid jul och nyår, har 
lokalen bemannats av:  

Tisdagsgruppen: Jonas Kullgren, Barbro Maijgren och Sune Augustsson. Förutom att ta emot 
besökare tar tisdagsgruppen hand om post och e-post och föreningens bibliotek och 
tidningar. 

Torsdagsgruppen: Majvor Bergström, Karin Gustafsson, Yvonne Håkanstam, Aina Nilsson, 
Aina Olausson, Sonja Rindby, Gunilla Sandström och Torborg Vendeltun. Torsdagsgruppen 
har fortsatt arbetet för Landsarkivets räkning med den Långströmska klippsamlingen med 
familjenotiser. 

Övriga vardagar har föreningslokalen bemannats kl. 10 - 14 av styrelsemedlemmar och 
Majvor Bergström.  

Bibliotek och forskarplatser i föreningslokalen har under året haft 949 registrerade besök. 

BIBLIOTEK  
Bokbeståndet har ökat med skänkta och inköpta böcker. Nytillkomna titlar registreras 
löpande i en liggare. Antalet volymer i biblioteket vid årsskiftet 2014-2015 har ökat med 11 
till 3708 volymer. I förra årets verksamhetsberättelse redovisades betydligt fler volymer, 
men vid revision av bokregistret återfanns ett antal tomma poster i accessionskatalogen. Ett 
60-tal tidskrifter från andra släktforskarföreningar finns att läsa i biblioteket. Tidigare 
årgångar arkiveras i kartonger. Äldre nummer, före år 1996, är med några undantag 
utrensade. 15 hemlån av böcker registrerades under året. Inventarier och bokbestånd är 
försäkrade genom Sveriges Släktforskarförbund. 

REGISTRERING OCH FORSKNING 
Föreningen abonnerar på Ancestry, Arkiv Digital och SVAR. Jonas Kullgren har haft ansvaret 
för datorerna och tagit hjälp av Karin Riddington och Ingela Martenius.  
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För Sveriges Släktforskarförbunds projekt Namn åt de dödas räkning gjorde Majvor 
Bergström under årets första månader en stor arbetsinsats genom att registrera resterande i 
Göteborgs Karl Johans församling för åren 1901-46.  

Föreningens hemsida på Internet, Göteborgsrötter, finns under Sveriges 
Släktforskarförbunds hemsida Rötter. Webmaster är Lars Nyqvist. Antalet besök på 
hemsidan har t.o.m. 2014 varit ca 26 000, varav ca 4 000 under 2014. 

KURSVERKSAMHET  
Anita Fyhr har under våren hållit nybörjarkurs i GRS lokaler. Ewert Arwidsson har gett en 
introduktion till släktforskning på Högsbo Bibliotek. På Kåken, Örgryte Härlanda bibliotek, 
har Eva von Brömsen talat om DNA i släktforskningen. Under en av Stadsbibliotek 
ets invigningsdagar samt en lördag i november fanns GRS på plats för att ge 
släktforskarhjälp. 

VÄSTANBLADET 
Föreningens medlemstidning Västanbladet gavs under året ut med fyra nummer om vardera 
750 exemplar. Formatet är som tidigare A5 med färgtryck på omslaget samt på bildsidor. 
Christina Claeson har ansvarat för layout. Förutom till medlemmar distribueras Västanbladet 
som utbytestidning till ett 60-tal släktforskarföreningar. 10 bibliotek och arkiv i landet 
prenumererar för 125 kr/år. Några institutioner i Göteborg erhåller Västanbladet utan avgift. 
Annonser ger ekonomiskt tillskott. 

SLÄKTFORSKARSERVICE  
GRS erhåller brev och e-post med släktforskarfrågor, ibland från utlandet. Mer utförliga svar 
har utarbetats av Anita Fyhr, Majvor Bergström och Barbro Maijgren. 

LOTTERIER 
Genom Cathryn och Jan Forslunds insats har Folkspelslotter, julkalendrar och Enjoy 
bonusguider sålts vid sammankomster, i föreningslokalen och efter beställning, vilket ger 
intäkter till föreningen.  

EKONOMI 
Medlemsavgiften för år 2014 har varit oförändrad 150 kr och för familjemedlem 50 kr. 

TACK 
Ett stort tack riktas till alla föreningsmedlemmar som bidragit till verksamheten genom 
personliga insatser och gåvor. Tack också till Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, Dis-Väst, 
Släktdata, Föreningen Sverigekontakt, Göteborgs-Emigranten och Industrihistoria i Väst för 
gott samarbete.  
 
Göteborg i februari 2015 
 
Per Clemensson, Johan Ahlén, Ewert Arwidsson, Inger Clemensson, Jan Forslund, Anita 

Fyhr, Lars-Göran Johansson, Jonas Kullgren, Per Liljeström, LarsOlof Lööf, Barbro 

Maijgren, Lars Nyqvist 


