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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 2016  
Styrelse            Övriga funktionärer  

Ordförande:   Vakant  Revisorer: 

Vice ordförande: LarsOlof Lööf       Siv Magnusson  

Sekreterare:  Gunilla Brolund    Einar Wanner   

Kassör:   Ewert Arwidsson    Revisorssuppleant:  

Ledamöter:   Johan Ahlén   Gunnar I Ericsson  

      Per Clemensson     Valnämnd: 

 Inger Clemensson      GRS’ styrelse  

      Jan Forslund Västanbladets och hemsidans redaktion:  

 Lars-Göran Johansson   Per Clemensson  

     Webmaster : Lars Nyqvist       Johan Ahlén  

Suppleanter: Lisbet Rodin   LarsOlof Lööf 

     Klubbmästare: Anita Fyhr   Lars Nyqvist  

 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2016-2017 hade föreningen 635 medlemmar, varav 67 familjemedlemmar. Det 

är en ökning med 36 sedan föregående år. Av föreningens medlemmar är 85 % 65 år eller 

äldre. 54 % är kvinnor och 46 % män.  

Hedersledamöter 

Ewert Arwidsson 

Per Clemensson 

LarsOlof Lööf 

Sonja Rindby 

Bengt O. T. Sjögren 

Per Liljeström 

Vid höstmötet 2016 utsågs Anita Fyhr till hedersledamot. 

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 45 personer och bokas 

på en anslagstavla utanför dörren. 

STYRELSEMÖTEN 
Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden, mestadels under ledning av 

vice ordföranden. Styrelseprotokollen förvaras tillsammans med övriga handlingar i 

årspärmen för 2016 i föreningslokalen. Tillsammans med bokföringen arkiveras årspärmarna 

på Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg. 

MÖTEN, ÖPPET HUS OCH UTFÄRDER 
Måndag 22 februari hölls ordinarie årsmöte i samlingslokalen i närvaro av 32 medlemmar. 

Efter årsmötesförhandlingarna talade Charlotte Hanner Nordstrand, universitetslektor på 

Göteborgs Universitet på institutionen för kulturvård om "Västsvensk kyrklig konst med 

personhistoria". 

Måndag 18 april lyssnade 18 deltagare till Lars G Strömberg, som talade om "No Design". 

 Lördag 3 september gjordes en utflykt till Äskhults by med besök i Släps kyrka på återvägen.  

Det hölls höstmarknad i Äskhult, och enligt programmet skulle historikern Christopher 

O'Regan ha medverkat, men han lämnade återbud pga sjukdom. I hans ställe pratade 

etnologen Ingela Martenius om mat ur ett historiskt perspektiv. Därefter kom Matts 

Johansson, känd från kafévärlden med Da Matteo och Jernbruket i Floda, och talade om 

hållbarhet och närodlat. Ingela Martenius var även med som guide i bussen för våra 60 

deltagande medlemmar, där hon pratade bl a om kvinnans roll i bondesamhället, som 

hustru och piga. 

Lördag 8 oktober hade vi bjudit in Peter Sjölund, som kom och talade om Y- och mtDNA i 

släktforskningen. Lokalen var Scandic Crown, och 90 intresserade, både medlemmar och icke 

medlemmar, hade köpt biljetter till evenemanget, som följdes av en intensivkurs under 

eftermiddagen med 16 deltagare. 

Lördag 15 oktober fick vi tillfälle att lyssna till Lilly Setterdahl, som berättade om sitt och sin 

make Lennarts livsverk, att fotografera av kyrkböcker och annat material i USA, som rörde de 

svenska utvandrarnas liv. Deltog gjorde 32 personer. 

Måndag 24 oktober deltog 17 medlemmar i en föreningskväll med Christina Karlsson, 

arkeolog, som berättade om fynd från utgrävningarna i Nya Lödöse, dvs Gamlestaden. 

Söndag 20 november hölls ett "Släktforskarhack" på Stadsbiblioteket, i samarbete med 

biblioteket, DIS Väst, Släktdata, Landsarkivet, ArkivDigital och SVAR. 40 personer hade bokat 

sig för att komma med sina datorer och kunna koppla upp sig och få hjälp med sin 

släktforskning. Ett flertal korta föredrag hölls av Ted Rosvall, Karl-Magnus  Johansson från 

Landsarkivet, m fl. De som anmält sig som oerfarna eller nybörjare vad gäller släktforskning 

deltog i en introduktionskurs i Landsarkivets hörsal dagen innan, den 19 november, där 13 

personer deltog. 
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Måndag 21 november hölls ordinarie höstmöte med 32 medlemmar närvarande. Efter 

förhandlingar och kaffe berättade Birgitta Flensburg, tidigare chef för Norrköpings 

konstmuseum och Göteborgs konstmuseum om "Några av Göteborgs kvinnliga ansikten" i 

det biografiska bokprojektet "101 Göteborgskvinnor". 

Måndag 5 december hade vi "Öppet hus" i vår lokal från kl 18 och tisdag 6 december kl 11-

17, vilka båda blev mycket lyckade. Ursprungligen hade vi bara tänkt ha öppet hus på 

tisdagen, men Göteborg-Posten hade felaktigt i en artikel på söndagen angett att vi skulle ha 

öppet hus på måndag, så planerna fick hastigt ändras och vi hade öppet hus både måndag 

kväll, ihop med ett DNA-café, och på tisdagen som ursprungligen planerat. 

Lisbet Rodin, i samarbete med Eva von Brömsen, höll under året ett flertal DNA-caféer i 

lokalerna, vilket blev mycket välbesökta. Vid de 15 träffarna samlades totalt 167 deltagare 

och diskuterade och lärde sig mer om DNA-tester och hur de kan användas i 

släktforskningen. 

Tillsammans med Landsarkivet i Göteborg anordnades under våren och hösten föreläsningar 

i landsarkivets föreläsningssal. Arrangemangen var välbesökta. Föredragen var: 

17 mars   Den glömda utvandringen från Sverige till Danmark och Tyskland 1850-1914 

av Lars Hansson 

31 mars  Göteborgarnas Haga - en stadsdels historia av Gudrun Lönnroth 

14 april Vikten av överblick - svensk historisk militärkartering Maria Gussarsson Wijk 

gör några nedslag i Krigsarkivets kartsamlingar 

28 april Göteborg under 1800-talet vi går igenom källorna från den tiden 

12 maj Skeppsbyggarna och de bohuslänska fiskebåtsvarven av Christine Fredriksen 

och Lennart Bornmalm 

29 september Landsbygd i förändring - Lantbruksnämnden, jordbrukarna och staten 1948-

1989 Anna Locke berättar om den stora omstruktureringen av landsbygden 

13 oktober Studio Wezäta - färgfotografiets genombrott i svensk reklam Ida Dicksson 

visar och berättar om ett fantastiskt bildmaterial 

27 oktober Stannar Sverige utan invandring? Migration och demografiska dilemman 

1945-2015 Joacim Waara diskuterar landets demografiska problem 

17 november Svensk tryckfrihet 250 år! Pär-Arne Jigenius talar om tryckfriheten både i teori 

och praktik 

1 december Göteborg 1900-1939 Louise Lönnroth och Daniel Sjöberg spårar och berättar 

om Göteborgs 1900-tal i arkiven 

SPECIELLA ARRANGEMANG 
Släktforskningens dagar arrangerades 19 och 20 mars på Göteborgs Stadsbibliotek i 

samarbete mellan ArkivDigital, DIS-Väst, Family Search, Flygfotohistoria, Göteborgs-

Emigranten, Göteborgs Hembygdsförbund, GöteborgsRegionens Släktforskare, Göteborgs 

Stadsmuseum, Industrihistoria i Väst, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Legacy 8, 

Släktdata och Västgöta Genealogiska Förening. Dagarna invigdes på lördagen av Ewert 

Arwidsson och musik och dans från renässansen med Fiorella & Gratiosa, med GRS' 

medarbetare Ingela Linderå. Dagarna fylldes sedan av presentationer av föreningar, arkiv 

och museer och företag. På lördag var det i 1.028 och på söndag 728 besökare. 
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Under lördagen kunde man lyssna på följande föredrag: 

Louise Lönnroth: De svenska kyrkoarkivens historia och framväxt 

Lars G Strömberg: Den stora Göteborgsutställningen 1923 

Håkan Strömberg: Porträtt av 1500-talsgöteborgare 

Jan Westin: Bältespännarnas öden och äventyr 

Mats Fröier: Gatunamn och gatunumrering i Göteborg. Fakta och kuriosa. 

Söndagens föredrag i Stadsbibliotekets hörsal bjöd på:  

Eva von Brömsen: Tips och trix till dig som redan är DNA-testad 

Lisbet Rodin: DNA som hjälp och nöje i släktforskningen 

Ulf Ragnesten: Skändla - en by och dess historia genom arkeologiska fynd 

Christina Claeson: Om Disgen 2016 

Raimond Veenstra: Göteborg före 1621 

Vid sidan av föredragen pågick utställningar. Evenemanget var välbesökt, och det var fritt 

inträde till alla evenemang. 

Den 31 oktober höll LarsOlof Lööf i Folkets Hus inför ett välfyllt auditorium ett föredrag om 
släktforskning för Senioruniversitetets elever.  

SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND 
Barbro Maijgren var GRS’ ombud vid Sveriges Släktforskarförbunds samrådskonferens i 

Stockholm den 5 mars.  

ÖVRIG VERKSAMHET  
Medlemmar tjänstgör vardagar i lokalen kl 10.00-14.00 enligt följande: 

Måndagar: Majvor Bergström, Ingela Linderå. 

Tisdagsgruppen: Johan Ahlén, Sune Augustsson, Ingela Linderå och/eller Barbro Maijgren. 

Förutom att ta emot besökare tar tisdagsgruppen hand om post och e-post, föreningens 

bibliotek och om enklare underhåll. 

Onsdagar: Lars-Göran Johansson, Ingela Linderå, Lars Nyqvist. 

Torsdagsgruppen: Majvor Bergström, Karin Gustafsson, Yvonne Håkanstam, Aina Nilson, 

Aina Olausson, Sonja Rindby, Gunilla Brolund, Torborg Vendeltun och Kerstin Maxlahti. 

Torsdagsgruppen har fortsatt arbetet för Landsarkivets räkning med den Långströmska 

klippsamlingen med familjenotiser.  

Fredagar: Anita Fyhr, Bibi Wåhlander 

Bibliotek och forskarplatser i föreningslokalen har under året varit väl besökta. 

BIBLIOTEK  
Bokbeståndet har ökat med skänkta och inköpta böcker. Nytillkomna titlar registreras 

löpande i en liggare. Antalet registrerade volymer i biblioteket vid årsskiftet 2016-2017 har 

ökat med 50 till 3762 volymer. 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. 13 hemlån av böcker registrerades under året. Inventarier 

och bokbestånd är försäkrade genom Sveriges Släktforskarförbund. 
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FORSKNING 
Föreningen abonnerar på Ancestry, Arkiv Digital, SVAR och EmiWeb. Föreningens hemsida på 

Internet, Göteborgsrötter, finns under Sveriges Släktforskarförbunds hemsida Rötter. 

Antalet besök på hemsidan har t.o.m. 2016 varit ca 35 500, varav drygt 5000 under 2016. 

Webmaster är Lars Nyqvist som också ansvarar för föreningens datorer. 

KURSVERKSAMHET  
Anita Fyhr har under hösten hållit två nybörjarkurser i GRS’ lokaler. Ewert Arwidsson har 

hållit en kurs i emigrantforskning och Barbro Maijgren höll under hösten en efterfrågad kurs 

i handskriftsläsning. 

Medlemmar i föreningen har ställt upp med släktforskarhjälp på Stadsbiblioteket kl. 13-15 

sexton onsdagar på våren och tolv onsdagar på hösten, tre personer från föreningen har 

deltagit vid varje tillfälle. Släktforskarhjälpen är mycket populär och de tio reserverade 

datorerna är uppbokade långt i förväg. 

VÄSTANBLADET 
Föreningens medlemstidning Västanbladet kom under året ut med fyra nummer om vardera 

750 exemplar. Nummer 4 distribueras i januari 2017. 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 40-tal 

släktforskarföreningar. Tio 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 Majvor Bergström, Gunilla Brolund, Anita Fyhr och Barbro Maijgren. 

LOTTERIER 
Genom Jan Forslunds insatser har Folkspelslotter, julkalendrar och Enjoy bonusguider sålts 

vid sammankomster, i föreningslokalen och efter beställning, vilket ger intäkter till 

föreningen.  

EKONOMI 
Medlemsavgiften är oförändrat 200 kr och avgiften för familjemedlem och ungdomar upp till 

25 år 60 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 januari 2017 

Johan Ahlén, Ewert Arwidsson, Gunilla Brolund, Inger Clemensson, Per 
Clemensson, Jan Forslund, Anita Fyhr, Lars-Göran Johansson, LarsOlof Lööf, 
Lars Nyqvist, Lisbet Rodin 


