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Styrelse 
Bruno Färeby, ordförande, Ragnar Fornö, v. ordförande, Kerstin Karlsson, skattmästare, 
Barbro Boström, sekreterare, Mona Claesson, Rolf Johansson och Marie Claesson. 
Suppleanter Gunnar Flygh och Roland Skoglund. 
Styrelsen har hållit 9 sammanträden under året. 
 
Revisorer 
Sune Johansson och Per-Olov Blomkvist. Suppleant Elisabeth Sundh. 
 
Valberedning 
Sune Menker (sammankallande), Solveig Johansson och Fred Eriksson. 
 
Medlemsantal 
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 567 personer. 
 
Medlemsbladet 
Redaktör har varit Sonja Färeby. Medlemsbladet har under 2001 utkommit med fyra 
nummer. Den trycks nu som en tidning i 775 exemplar. Förutom till medlemmar sänds 
tidningen till ca 150 andra släktforskarorganisationer och institutioner. 
 
Bibliotek 
Bibliotekarie har varit Sture Jansson. Biblioteket har under året tillförts ett stort antal böcker 
och skrifter genom gåvor och inköp. Nyförvärv redovisas kontinuerligt i Runslingan. Från ett 
80 tal utomstående organisationer har inkommit släktforskartidningar och informationer. 
Biblioteket har idag mycket som kan vara av intresse för släktforskare. 
 
Lokal 
Föreningen hyr, tillsammans med Gamla Upsala Hembygdsförening, lokaler i källarvåningen 
till huset Sköldmövägen 15 i Gamla Uppsala. 
 
Mötesverksamhet 
Föreningen har under 2001 hållit sex föreningsmöten. Mötena har hållits i Tovensalen i 
Missionskyrkan och på Stadsarkivet i Uppsala. 
 
2001-02-22 träffades vi i Stadsarkivets lokaler, S:t Olofsgatan 15. Stadsarkivarie Cristina 
Wahlström och arkivchef Kim Söderlund visade vad Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet har 
av intresse för släktforskare. Besöket var mycket uppskattat och många av deltagarna har 
säkert återkommit och forskat i de rikhaltiga arkiven. 
 
Vid årsmötet den 22 mars hade vi besök av vår förbundsordförande Ted Rosvall. Han 
berättade om "Mannen som försvann", Ett kåseri över ett emigrantöde. Det var ett riktigt 
detektivarbete, som fick sin lösning genom en lycklig slump. Ted Rosvall avslutade med att 
ge oss många tips och råd om hur man hittar försvunna släktingar i USA. 
 
Torsdagen den 26 april berättade Stefan Palm om sina fynd i Sigtunas domböcker. Med hjälp 
av vad han fann, har han kunnat ge liv åt en hittills okänd tid i Sigtunas historia. 
 



2001-09-20 höll släkt- och bygdeforskaren Lars-Erik Larsson en mycket uppskattad 
beskrivning om hur man genom forskning i olika arkiv kan återskapa bilden av hur en bygd 
sett ut och hur människorna där har levat. 
 
Den 25 oktober var det Berndt Tallerud som föreläste under ämnet "Från digerdöden till 
spanska sjukan". Fyllt av fakta och mycket måleriskt beskrev han de fasansfulla resultaten 
av sjukdomarnas härjningar i vårt land och i övriga världen. 
 
Torsdagen den 22 november avslutades mötesåret med att forskningschefen på SOFI, 
Gunnar Nyström berättade och ljudillustrerade "Våra ord och dialekter och dess historia". 
Det var säkert många frågetecken som rätades ut, men också många som kvarstod efter det 
att vi hört en inspelning av Älvdalsmål. 
 
2001-11-10 medverkade föreningen i Arkivens dag på Landsarkivet. Besökarna visade stort 
intresse för föreningens verksamhet och dagen resulterade i att vi fick ett par nya 
medlemmar. 
 
Tisdagen den 11 december var föreningens medlemmar inbjudna till Upplandsmuseet. 
Biträdande museichefen Håkan Liby höll ett föredrag och visade utställningen "Uppland 
rustar till fest". Vi fick också smaka på "kalldricka" och ett tillfälle att köpa hans innehållsrika 
och vackra bok, som utställningen följde upp. 
 
Datorgruppen 
Lördagen den 10 november ordnades en träff på Linnéskolan där deltagarna fick bekanta sig 
med släktforskarprogram på CD, göra en egen hemsida, hur man kan publicera sin 
släktforskning och hur man surfar på nätet. Mona, Rolf, Gunnar och Roland stod för 
arrangemanget och lokalen, Linnéskolans datasal, hade upplåtits av skolans rektor genom 
förmedling av föreningsmedlemmen Mats Hallor. 
 
Soldatgruppen 
Soldatgruppen har bestått av Christina Backman, Sten Gillgren, Sune Menker och Mona 
Claesson. 
Drygt 25.000 soldater är nu registrerade och finns i dator på Landsarkivet. Ett flertal av våra 
medlemmar har lagt ned ett omfattande forskningsarbete för att uppnå detta resultat. Sten 
Gillgren beräknar att projektet kan vara i hamn om cirka två år. 
 
Ungdomsverksamheten 
Ragnar Fornö har testat den av Landsarkivet framtagna "Skolväskan" på sin skola i 
Östervåla med positivt resultat. Väskan innehåller släktforskningsmaterial och är avsedd att 
väcka skolelevernas intresse för släktforskning. 
Roland och Ragnar har också varit i kontakt med andra skolor och erbjudit stöd och hjälp om 
någon lärare vill starta ett projekt i släktforskning. 
 
Kurser 
Lördagarna den 10 mars och den 13 oktober har Ragnar Fornö hållit kurser i hur man 
forskar i domböcker. Kurserna har hållits i vår föreningslokal. Intresset är så stort att fler 
kurser planeras. 
 
Gunnar Flygh och Roland Skoglund har hållit en nybörjarkurs för nya medlemmar i vår 
föreningslokal den 7 april. En ny kurs kommer att ordnas också 2002. 
 
Jourhavande släktforskare på Landsarkivet under vår och höst 
Två släktforskare från föreningen har varit jourhavande på ULA under onsdagkvällar mellan 
kl 17-20 för att bistå andra släktforskare med hjälp. 
 



Släktforskardagarna och Riksstämman i Borås 
Bruno Färeby och Kerstin Karlsson var föreningens delegater vid Riksstämman. Bruno 
Färeby deltog dessutom i ordförandekonferensen. Ytterligare några föreningsmedlemmar 
bevistade släktforskardagarna, som var välarrangerade och välbesökta. Vid riksstämman 
valdes en till stor del ny förbundsstyrelse. 
Sonja Färeby deltog i redaktörskonferensen. 
 
Ekonomi 
Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret redovisas i särskild bilaga. 
 
 
Uppsala i januari 2002 
 
Bruno Färeby Ragnar Fornö Kerstin Karlsson 
 
Barbro Boström Mona Claesson Rolf Johansson 
 
Marie Claesson 
 


