
Ämne:    Vart är GF på väg? 

Datum:    Mon, 5 Dec 2016 08:08:06 +0100 

Från:    Jürgen Weigle <jurgen@weigle.org> 

Till:    ordf@genealogi.net, Madeleine Caesar <viceordf@genealogi.net>, webbred@genealogi.net 

 

Hej!  

 

Jag utgår ifrån att ni, Thomas, Madde och Agneta, utgör AU i föreningen GF. Så har det varit   

i alla fall förr. Om inte, så är det dock ni tre, som har det yttersta ansvaret för föreningen  

och dess framtid. Därför tillåter jag mig, medlem # 12917 i GF, att tillskriva er direkt.  

 

Först en kort presentation av mig som person. Jag är 86 år, är född i nuvarande Gdansk när  

staden var Freie Stadt Danzig, hade en far som var antinazist (vilket vid behov kan styrkas).  

Mina föräldrars hem i Zoppot var under åren 1936-1937 sista stationen i en livlina för judar  

och socialdemokrater från Tyskland och Österrike som flydde undan nazisternas förföljelse.  

1939 blev Danzig ockuperad av Hitler och de följande sex årens förtryck formade min syn  

på maktfullkomlighet, översitteri och megalomani. Jag har aldrig tålt och tål fortfarande ej  

människor som inte inser att vi alla är lika, att vi skall respektera varandra som likvärdiga,  

att ingen får härska över sina medmänniskor. 

 

I övrigt är jag i Tyskland utbildad ekonom, har jag under mer än 30 år varit företagsledare  

i medelstora svenska företag inom den mekaniska tillverkningsindustrin, för import- och  

exportföretag och sist för en läkarcentral. Jag har således en ganska god erfarenhet av att  

leda och motivera andra människor, medarbetare.  

 

Under åren 2003-2004 var jag styrelseledamot i GF och kassör. Jag avgick i protest mot 

Lena Löfströms ledningsfasoner. Jag ville inte vara medansvarig.  

 

Då till mitt ärende. 

 

Tack för boklistan. Den innehåller flera intressanta böcker som jag gärna skulle vilja köpa.  

Eftersom GF infört att endast kortköp kan göras avstår jag dock. Än så länge är nämligen  

svenska sedlar och mynt gällande betalningsmedel i Sverige. Vill GF inte ta emot svenska  

sedlar och mynt får GF väl avstå från köpare.  

 

När jag påpekade detta för personalen hos GF fick jag höra att GF även avskaffat den  

tidigare handkassan och att styrelsens kassör övertagit inköpen av frimärken varmed  

kassören degraderat sig själv från styrelseledamot till kontorsvaktmästare. 

 

Jag har även mottagit inbetalningskortet avseende medlemsavgiften för 2017. Där står  

att sista betalningsdag är den 31/12/2016. Då detta strider mot GFs av medlemmarna  

fastställda stadgar, § 5 första stycket och § 6 andra meningen, får ni min betalning per  

den 31/1/2017, dvs i god tid innan mitt medlemskap automatiskt upphör.  

 

Mats Lönegren är förmodligen en suverän fysiker. Däremot förstår han sig inte på  

kundreaktioner (dvs reaktioner på dumma beslut som kostar föreningen pengar) och troligen  

ej heller på organisationspsykologi och modern personalledning. Föreningens stadgar  

har han antingen inte läst eller också inte förstått. Detta oroar mig.  

 

Något annat oroar mig lika mycket, om inte mer.  

 

Den 12/4/2016 sände Michael Lundholm ett mejl på svenska till G-gruppens styrelse-  

ledamot Juergen Spoida i Berlin (vilken ej alls behärskar svenska). Juergen i Berlin vände  

sig alltså till Jürgen i Stockholm och bad mig att svara Michael Lundholm, vilket jag  

gjorde. Därefter bytte Michael Lundholm och jag åsikter som från hans sida gränsade  

till oförskämdheter och vilka under alla omständigheter pekade på översittarfasoner.  



Frågan Lundholm ondgjorde sig över var en bagatell: 2 glömda termosar och några  

pärmar som fanns hos GF och tillhörde Gustaf von Gertten, vilket hade kunnat lösas  

utan några skriverier därest Lundholm bett personalen att "fixa" det. Jag brydde mig  

inte om hans otrevliga ton, men noterade tonen av en styrelseledamot mot en  

mångårig, äldre medlem.  

 

Den 18/4/2016 meddelade Lundholm mig indirekt att han numera är ansvarig för GFs  

samlingar. Det var en intressant information. Därför tillskrev jag honom.  

 

I och med att Hintzesamlingen avvecklats någon gång efter 2014 och förvisats till de  

svenska samlingarna begärde jag att återfå sex synnerligen unika böcker (utgivna i  

självförlag) om tyska sjökaptener i Pommern under tiden 1774 till 1920. Jag hade  

skänkt dessa böcker till GF med förbehåll att de skulle ingå i Hintzesamlingen. I och  

med att Hintzesamlingen avvecklats ville jag således ha böckerna tillbaka. Jag fick  

dem snabbt tillbaka, vilket förvånade mig.  

 

Borde inte Lundholm, innan han hastigt bestämde att böckerna skulle återlämnas  

till mig, tänkt efter en stund och ställt sig några frågor för att sedan kanske inleda  

en dialog med mig? Till exempel: 

 

- Hur värdefulla är dessa böcker för svenska släktforskare med anknytning till f.d.  

svenska Pommern?  

- Varför vill en donator återkalla sina gåvor? 

- Var beslutet av en tidigare styrelse, att avveckla Hintzesamlingen, felaktigt?  

- Hur och var söker man i Sverige lämpligast efter källor till sin eventuella släkt i 

Pommern och i andra numera tyska länder? 

- Bör jag ta en dialog med Föreningen G-gruppen, vars medlemmar varit de  

flitigaste donatorerna till Hintzesamlingen? Trots allt har G-gruppen och deras  

medlemmar sedan år 2001 svarat för de flesta donationerna till Gottfrid Hintzes  

samlingar och några av deras medlemmar visat sig ha den bästa kännedomen  

om samlingarna, vilket framgår av bifogade PDF-filer.  

 

Men det gjorde inte Lundholm. Utan större eftertanke beordrade Lundholm att  

böckerna skulle återlämnas till mig för att visa sin handlingskraft. För att få  

saker att hända - utan att tänka.  

 

Jag anser Lundholm vara helt olämplig som 'custos' för GFs samlingar. Att flytta  

böcker mellan hyllor är inte något styrelsearbete.  

 

Jag har därför följande förslag till er som är ytterst ansvariga för GF:  

 

Både Lundholm & Lönegren är valda av stämman, dock endast som ledamöter i 

styrelsen. Arbetsuppgifterna har tilldelats dem av styrelsen, därför bör styrelsen  

korrigera sina tidigare beslut:  

 

(1) Befria både Lundholm och Lönegren från deras nuvarande arbetsuppgifter.   

(2) Om ingen annan ledamot kan sköta dessa på ett bättre sätt, sök frivilliga  

     bland medlemmarna.  

(3) Behåll kortköpen, men återinför kontantköp för att öka försäljningen. 

(4) Återinför kontantkassan och låt personalen själva köpa frimärken.  

(5) Återskapa Hintzesamlingen i den tidigare form och enl. de principer som  

     Ardis Grosjean Dreisbach och Berit Sesemann-Datta föreslog och vilka sedan  

     tillämpades i Marabuhuset och därefter i Huvusta. 

(6) Om styrelsen inte vill detta så bör styrelsen se till att det skapas en digital  

     sökbar katalog över GFs samlingar omfattande: författare, volymens titel,  

     innehåll (t. ex. Svenska herdaminnen; Skeppare i Pommern; släktutredningar osv)  



     samt 'geografisk placering' hos GF, endera sektion eller hylla eller båda,  

     allt till forskarnas gagn. 

(7) Återger personalen deras motivation och arbetsglädje. 

 

Det blev ett långt brev, vilket dock skrivits med omtanke om GF som den ledande  

föreningen inom svensk släktforskning och med tanke på det värdefulla arbete  

i vårdande av det gemensamma kulturarvet och som folkbildare vilket GF stått  

för under över 80 år.   

 

Vänliga hälsningar 

Jürgen Weigle 

Medlem # 12917 sedan cirka 15 år 

F.d. styrelseledamot och kassör i GF 

F.d. styrelsesuppleant i Hintzestiftelsen  

 

PS.: Om ni vi tala med mig, står jag givetvis till förfogande. Om inte, så ber jag i  

alla fall om ett skriftligt svar från er, som får detta brev.  

 

PPS.: Av bilagorna är 'Hintze-PM' en utredning som lämnades i början av 2006  

av Ardis Grosjean Dreisbach och Berit Sesemann-Data till Hintzestiftelsen samt  

'Hintze från 2001.5' en utredning som gjordes av mig under 2006 på uppdrag  

av Hintzestiftelsen.  

--  

"Point de bonheur sans liberté" 
 


