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Motion till årsmötet 2017 med Genealogiska Föreningen angående 
organisationen av GF:s samlingar och arkiv 

 
Styrelsen för GF har under 2015 och 2016 tagit två beslut, som för föreningens medlemmar 
markant kommer att begränsa eller omintetgöra medlemmarnas möjligheter att källforska.  
 
En av styrelsens ledamöter har i mejl framhållit att ett beslut av styrelsen vid sammanträdet 
2016-04-26 på förslag från samlingsgruppen varit enhälligt. Ett enhälligt beslut är dock inte 
a priori ett klokt beslut. Felaktiga beslut tagna på bristfälligt beslutsunderlag eller helt i 
avsaknad av behövlig kunskap är felaktiga även om de tagits enhälligt. Enhälligheten 
förbättrar inte kvaliteten av beslutet. Errare humanum est – även vid enhälliga beslut.  
 Inte ens enhälliga beslut är huggna i sten utan kan när som helst revideras om ändringen 
leder till bättre beslut.  
 

Gottfrid Hintzes samlingar 
I en tidigare, numera borttagen text på GF:s hemsida från ~ 2005 dokumenterades det att 
Hintzes samlingar ”enligt testamente skulle förvaras som en separat del av Genealogiska 
Föreningens samlingar”. Detta styrktes även i en av Ardis Grosjean Dreisbach och Berit 
Sesemann 2005/2006 för Hintzestiftelsen genomförd utredning och redovisning för Hintze-
samlingarnas placering i Sundbyberg. I sin utredning kritiserar utredarna också GF:s helt 
otillfredsställande behandling av 900-1000 helt unika likpredikningar och diverse hyllnings-
litteratur: ”En del är sammanbundna i äldre, delvis trasiga band, medan huvudparten ligger 
oordnad i stora lådor…” samt ”... är denna del av Hintzesamlingarna för närvarande totalt 
obrukbart för forskare.” Det bör noteras att Ardis Grosjean Dreisbach och Berit Sesemann 
under detta arbetes gång sökt och haft samråd med Stadsbibliotekets bibliotekarier.  
 I ovannämnda tidigare text på GF:s hemsida beskrivs även sorteringsordningen för 
Hintzes samlingar samt att Deutsches Geschlechterbuch ”DGB är indelad geografiskt”, dvs 
hur man forskar i ”Tyskland”. GF:s beslutsfattare saknade tydligen dessa kunskaper, dvs 
kunskaper om ”Tysklands historia”. En titt på historiska kartor över ”Tyskland” 1517-1648, 
1618-1797 och 1815-1866 hade hjälpt. Något ”Tyskland” fanns inte före 1871. Det Tyskland 
som bildades 1871 varade till 1945. Därefter fanns det två tyska stater och numera en 
federation av Bundesländer.  
 2015 beslutade GF:s styrelse att Hintzesamlingarna skall införlivas i GF:s allmänna 
samlingar, dvs inte utgöra en separat del av GF:s samlingar. Beslutet tyder entydigt på att 
GF:s styrelseledamöter inte hade tillräckliga kunskaper om tysk släktforskning och därför 
tog ett beslut till stort men för släktforskare som söker sina anor i det tyska språkområdet. 
GF beaktade inte heller att publikationer på främmande språk även i vanliga bibliotek hålls 
avskilda från böcker tryckta på svenska. 
 
Hemställan avseende Gottfrid Hintzes samlingar  
Med ledning av ovanstående hemställer vi att årsstämman må besluta  
 

 Att styrelsens beslut om införlivandet av Hintzesamlingarna i GF:s allmänna 
samlingar upphävs med omedelbar verkan samt 

 Att den tidigare sorteringsordningen såsom den beskrivits tidigare på GF:s hemsida 
återskapas i en separat del av GF:s samlingar.  

 

Hängmappsarkivet  
2016-04-26 beslutade GF:s styrelse på rekommendation av den s.k. samlingsgruppen att 
GF:s hängmappssystem skall ”skrotas” enligt följande schema:  
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1)  att hängmappsarkivet stängs och att nytt material inte längre ska tillföras,  

att biblioteksmaterial i mapparna överförs till biblioteket,  

2)  att arkivet därefter gallras, ordnas och förtecknas och överförs till en 

traditionell förvaring i arkivboxar,  

3)  att arkivet ordnas som två serier (geografiska ordnade samt släktvis ordnade) 

under det sammanhållande namnet ”Hängmappsarkivet” som utgör en del av 

GF:s samlingar, 

4)  att ”Hängmappsarkivet” därefter skannas och tillgängliggörs på 

medlemssidorna,  

5)  att kortregistren (geografiskt register med gula kort, antavleregister och 

stamtaleregister med röda kort totalt 17 kortlådor) skannas och därefter stängs 

och arkiveras,  

6)  att i görligaste mån efter skanning digitalt återskapa material med gemensamt 

ursprung samt 

7)  att plåtskåpen avyttras när de inte längre behövs. 
 
Styrelsens beslut baserades på ”Minnesanteckningar samlingsgruppen 2016-04-13…”. Det 
fördes förmodligen inte något protokoll vid gruppens möte. Därmed kunde närvarande inte 
reservera sig. Minnesanteckningar är endast det som antecknaren minns eller uppfattat, 
inte vad som förevarit. En av samlingsgruppens medlemmar (Lundholm) har i ett senare mejl 
meddelat att samlingsgruppen var ”enhällig”, vilket är osant. En närvarande protesterade. 
Enligt uppgift beslutade GF:s styrelse enligt rekommendationen från samlingsgruppen.  
 Senare invändningar från personalen att ett genomförande av beslutet skulle göra 
arbetet för dem, som arbetar med hängmappsarkivet, mer tungrott och mer tidskrävande, 
samt för forskarna (medlemmarna) mer svårtillgängligt innan någon senare skanning kanske 
skulle ske, viftades bort med att besluten var ”enhälliga”.  
 
Hemställan avseende hängmappsarkivet 
Med ledning av ovanstående hemställer vi att årsstämman må besluta  
 

 Att styrelsens beslut om avvecklandet av det nuvarande hängmappsregister 
upphävs med omedelbar verkan. 

 Att en ny handlingsplan skall utarbetas av samlingsgruppen i vilken nuvarande 
hängmappsregister  behålls och eventuellt gallras. 

 Att en konkret kostnadskalkyl för skanningen och digitaliseringen skall utarbetas av 
samlingsgruppen och föreläggas styrelsen för beslut om digitaliseringen.  

 
Stockholm i januari 2017 
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