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Välkomna…
… till vårens medlemsblad!

Ett varmt tack till er som 
bidragit med material till 
detta nummer! Givetvis 
vill vi ha
ännu mer av era 
berättelser, foton
och annat  för oss 
släktforskare intres-
sant material! Även till 
hemsidan – kontakta mig!

Fotot här intill är taget på 
berget ovanför Nöteviken vid 
föreningens kulturvandring där i 
oktober 2010. Ett stort tack till Folke Carlsson
som ledde vandringen! Bildens fotograf heter Elisabet Karlsson, ersättare i styrelsen, en
presentation av henne får ni lite längre fram i bladet!

Vad mer kan vi erbjuda i medlemsbladet då? Jo, apropå Nöteviken så utspelar sig en 
berättelse kring två foton i de omgivningarna – det är ovan nämnde Folke som författat.  
Vi bjuder även på en skildring av norrmannen Henry N. Nilsen som med glimten i ögat  
beskriver  en  förhoppningsfull  tur  till  Orust.  Tips  för  dig  som  har  intresse  av  att  
släktforska i Danmark samt första delen på en skildring om att få kontakt med släktingar 
på Nya Zeeland. Detta och en hel del annat kan du nu läsa om i vårens medlemsblad!

Ingrid Rodin
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Ordföranden har ordet…
Solen skiner över Orust, mer och mer syns av 
de vackra bergen och det glittrande havet. Det 
märks tydligt att dagarna blir längre och längre. 
Fåglarna kvittrar och våren närmar sig. Ett nytt 
släktforskarår, med nya spännande program och 
utmaningar, har vi framför oss.

”Tillfälligheter”
För  min  del  började  släktforskaråret  bra.  Vi 
blev  bjudna  till  morbror  och  moster,  där  vi 
träffade mammas kusin och hans fru. De ville 
prata släkt. Vi tittade på släktpapper, kort och 
”pratade  släkt”.  Vi  kommer  att  fortsätta  att 
träffas, först för att namnge gamla fotografier. 

Hemma  igen  tog  jag  fram  papper  om  vår 
släkting  Isak  Rutgersson,  min  morfarsfarfar. 
Han var  klockare  i  Stala  kyrka,  det  finns  ett 
porträtt på honom i kyrkan. Han levde mellan 
åren 1831 – 1915. Han köpte Ängö, 1860. Hans 
föräldrar  var  Rutger  Hansson  f.  1795  och 
Torborg  Persdotter  f.  1797.  De  fick  13  barn. 
Morfars bror Nils Rutgersson (sonson till Isak) 
som var lärare i Tegneby, skrev en dikt om sin 
farfar.  Många  uppgifter  hade  Isak  både  som 
klockare,  skräddare  och  bonde.  Dikten  finns 
längre fram i bladet.

Jag vill tacka styrelsen och alla som på olika 
sätt har medverkat till att göra 2010 till ett så 
bra släktforskarår.

Välkomna  till  Öppet  Hus  och  våra  andra 
aktiviteter.

Birgitta Sahlgren

Skriva din släktbok
Har  du  också  samlat  på  dig  allt  tänkbart 
material om din släkt – uppgifter om dina anor, 
fotografier och berättelser?

Varje generation i släktträdet genererar ju det 
dubbla  antalet  personer  så  det  är  många  att 
hålla reda på efter ett tag!

Hur samlar du ditt material? Dataprogram i all 
ära  –  de  gör  underverk  när  generationerna 
blivit många! Men vore det inte spännande att 
skriva din egen släktbok?

Har du liksom vi material om din släkt som du 
skulle vilja samla ihop och göra något utav?

Vi är några i föreningen som är intresserade av 
att gå en studiecirkel för att lära oss mer om att 
skriva  –  med  siktet  inställt  på  att  skapa  en 
släktbok!

Om även du är intresserad av detta – hör av dig 
till  föreningens  ordförande  Birgitta  Sahlgren 
eller  sekreterare  Ingemar  Martinsson,  se 
kontaktuppgifter på föregående sida.
 

Presentation…
… av den senast tillkomna ersättaren i styrelsen

Jag heter Elisabeth Karlsson och jag är uppvuxen 
på ett småbåtsvarv i Söbben. Sedan mitten av 80-
talet är jag åter permanent boende här.

På  farmors  sida  härstammar  jag  från  Orust  och 
naturligtvis  finns  Jöns  Gullbrandsson  med  i  det 
släktledet. Annars har jag mina rötter framför allt i 
norra Bohuslän och till en del även i Norge. 

Från  min  barndom  har  jag  haft  ett  intresse  att 
lyssna till berättelser om människor och händelser 
från förr. Men att det blev släktforskning beror på 
att jag vid ett tillfälle måste torka mina genomvåta 
kläder  på biblioteket  på Henån.  För  att  fördriva 
tiden började jag med mikrofichen för Morlanda 
och sedan var jag fast för detta. 

Elisabeth Karlsson

  



En liten rapport från 
Släktdatas höstmöte 2010.

  Lördagen den 30: e oktober höll Släktdata sitt 
höstmöte i Bohusläns försvarsmuseums lokaler 
på  f.d.  I  17  i  Uddevalla.  Ibland  får  jag  den 
känslan  att  man  inte  riktigt  tar  till  vara 
Släktdatas  resurser  riktigt,  så  när  jag  såg  en 
liten  blänkare  om  att  de  skulle  hålla  sitt 
höstmöte i Uddevalla, åkte jag dit för att stilla 
min nyfikenhet.

  För en församling på omkring 10-15 personer 
i huvudsak släktforskare från Uddevalla, hölls 
en  genomgång  om  vad  det  fanns  för 
möjligheter att forska med hjälp av Släktdata.

  De  är  en  rikstäckande  ideell  förening  som 
startade 1989 och har ett medlemskap i dag av 
ca.  850  medlemmar.  Ett  medlemskap  kostar 
125  kr/år  och  då  får  man  en  intressant 
medlems-tidning hem i brevlådan eller den kan 
även  läsas  på  webben.  Deras  databas  är  fritt 
tillgänglig  för  alla  forskare  och  har  sökbar 
information från många svenska kyrkböcker. I 
dag  finns  ca.  7  miljoner  personuppgifter 
lagrade i deras databas och som hela tiden fylls 
på.  De  är  anslutna  till  Sveriges 
Släktforskarförbund och föreningen verkar för 
att stödja släktforskarnas arbete och ge råd om 
hur  modern  datateknik  kan  användas  i  deras 
arbete. Släktdata är ett ypperligt system att gå 
in på för att hämta uppgifter för att sedan gå in i 
de  traditionella  församlingsböckerna  för  att 
forska vidare. 

  De har en del små finesser i sin databas, det 
går  att  söka  på  för-  eller  efternamn,  årtal, 
liknande namn, sådan med olika stavning, det 
går  att  söka  samma  namn  i  angränsande 
församlingar  då  med  en  radie  om ca.  2  mil, 
räknat från kyrkan. Man kan även söka på yrke 
och på liknande yrken i kombination med man. 
Man  kan  genom  att  klicka  på  symbolen 
förstoringsglas, framför namnet, komma in på 
mera detaljerade uppgifter.

  När man kommer in på deras databas så har de 
inte riktigt samma beteckningar i församlings-
böckerna som man är van vid utan de har dessa 
beteckningar  i  sitt  sökregister,  V  =  vigda, 

F = Födda, D = Döda, H = Husförhörslängder som 
även  kan  innefatta  andra  dokument,  ett  ganska 
logiskt system kan tyckas.

  På deras databas så möts man av olika rubriker. 
På den första  står  det  Släktdata där  man kan få 
mycket  allmäninformation.  Sedan  kommer 
Tidningen,  där  samtliga  tidningar  ligger  utlagda 
med intressanta artiklar.  Sedan kommer  Sökning 
där man kan söka sig fram till de uppgifter man 
letar  efter,  först  med en bred sökning som man 
sedan kan förfina och gå in på i mera detalj. Där 
finns 6 stycken sökrutor som man kan kryssa i om 
man vill gå in på t.ex. födda, döda osv.  Register 
kommer  sedan  där  man  kan  få  reda  på  de 
församlingsböcker  som finns  inlagda i  systemet. 
Sedan  kommer  en  intressant  flik  som  heter 
Lexikon, där man kan få hjälp med svensk/engelsk 
översättning eller vice versa för släktforskare, en 
mycket intressant detalj.

  Jag får medge att jag blev faktiskt lite imponerad 
av vad det finns för möjligheter i Släktdata att där 
utgå i sin forskning. Detta i kombination med de 
traditionella  församlings-böckerna  på  nätet,  i 
deras  fall  Arkiv  Digital,  kommer  med  stor 
sannolikhet att föra släktforskningen ett stort steg 
vidare in i dataåldern.

  Släktdata kommer gärna, ut och pratar om sin 
verksamhet  i  hembygds-  och  släktforskar-
föreningar,  kanske  är  det  någonting  för  oss  på 
Orust. 

Av: Folke Carlsson

Medlemmar! 
Fortsätt bidra med material! 

 
Mottagare av material till

medlemsblad och hemsida:

Ingrid Rodin
Rörmyren 117, 444 93 Spekeröd

eller

ingridjakobsson@telia.com



Månesköldættling en 
stakket stund

Av Henry N. Nilsen

Slektsforskning byr på mange 
spennende utfordringer. Det kan 
jeg bekrefte.

Vi slektsforskere synes det er 
ekstra morsomt om vi kan finne 
tilknytning til kjente personer og 
eller slekter. Ikke først og fremst 
på grunn av personens stilling 
eller anseelse. Skjønt noen synes 
sikkert det er fint. Grunnen er at 
det er en fordel om man kan 
knyttes til personer som er omtalt 
i historien på en eller annen måte. 
Som kjent er de fleste av våre 
forfedre/mødre noe tilbake i tid, 
sjelden nevnt i historiebøkene. De 
som er omtalt er helst kongelige 
personer, adelige og personer som 
har utmerket seg for eksempel i 
kriger m.v.

I vår fikk jeg gjennom en felles 
slektning i Sverige en opplysning 
om at vi gjennom en av våre 
formødre, Helena Olsdotter, f. 
1752 fra Röra på Orust, hadde 
tilknytning til släkten Månesköld 
på Tjörn, en kjent adelssläkt med 
forgreninger til Norge. Dette var 
jo spennende opplysninger. På 
internett hadde Tjörns 
släktforskare publisert: ”Antavla 
för släkten Månesköld på Tjörn”.

Dette var spennende lesning. Ut 
fra opplysninger fra en av mine 
slektninger i Sverige så det 
tilsynelatende ut til at vi var av 
samme ætt. Ved branner har noen 
av kirkebøkene for Orust gått tapt. 
Husförhörslängdene for Röra og 
Tegneby på Orust begynner først 
fra 1833 og kirkebøkene fram 
1861. Derfor er det sparsomt med 
kilder å øse av. 

Med tanke på å få mer 
dokumentasjon og belegg for 
eventuelt slektskap avtalte jeg 
med to av mine slektninger i 
Sverige å møtes på biblioteket på 
Henån på Orust en torsdag i 
augusti månad i år (2010 reds. 
anm). Vi hadde vært så heldige å 
få en lokalhistoriker, Folke 
Almegius fra Orust til å møte oss. 
Han har utgitt flere slektsböker og 
var godt kjent med slekter fra 
Orust og Tjörn.

Før avreisen till Henån sa jeg til 
mine feriegjester at når jeg kom 
hjem så var det enten som en 
Månesköld eller så var jeg den 
samma personen som før. På 
stueveggen hjemme hang et 
maleri med månemotiv. Dette 
hadde min kone fått en kunstner 
til å male for nokså lenge siden. 
Hun måtte ha vært fremsynt 
tenkte jeg, siden hun hadde fått 
malt månen. Kunne hun ha ant at 
jeg var av Månesköldätt?

Vel fremme fikk vi en hyggelig 
dag. Først møtte vi Folke 
Almegius. Det vat med spenning 
vi møttes. Nå skulle vi enten få en 
bekreftelse på antagelsen om 
slektskap med Månesköld eller at 
det ikke var noe i ryktene. For 
sleksforskningen krever 
dokumentasjon i form av kilder. 
Her nytter det ikke med tro eller 

ønsker. Bare bevis holder.

Almegius kunne raskt konstatere 
at man manglet ett nødvendig 
ledd for å finne bekreftelse for 
slektskapet. Reer Olofsson Green 
født omkring 1580, død før 
14.10.1631 i Rossö, Stala, sønn av 
Olof Hermansson Green og hustru 
Berete Pedersdotter Månesköld 
visste seg å være eldre enn sin 
mor Berete som døde 1647 på 
Rossön, Stala.

Her ble det en skikkelig 
månelandning for oss tre 
håpefulle forskere. Vi hadde ikke 
noe slektskap med Månesköld. 
Men vi tok det med fatning. Det 
viktige var å få brakt klarhet i 
ryktene om slektskap med släkten 
Månesköld. Nå kan vi gå videre i 
vår forskning. Det er fortsatt nye 
grener å utforske. Bl.a. släkten 
Green. Så kanskje vi till slutt 
sitter på en Green?

Som avslutning på vår utflukt till 
Bohuslän var vi på rundtur i Röra 
socken hvor vi har så mange aner. 
Det var en begivenhetsrik dag. 

Moralen er som følger: Sørg alltid 
for kildebelegg for alle dine 
slektsopplysninger! Og ikke 
minst! Vær ikke for snar til å 
koble deg på slekter hvor det er 
usikre eller ufullstendige kilder.

Henry N. Nilsen fra Hafslundsøy ser langt etter sin tilknytning til den 
adelige Månesköld-slekten. (Foto: Odd Marthinsen)

 



Två foton
  Gamla foton är fascinerande. Även om dessa 
två inte är så där lastgamla så togs de troligtvis 
1947 utav min från Amerika hemkomna farbror 
Henning. Han hade med sig en kamera utav så 
kallad bälgtyp,  det vill  säga man fällde ut ett 
lock  och  på  den  satt  en  bälg  med  optik  och 
diverse inställningar. Han var här i Sverige en 
sommar  och  gick  och  plåtade  folk  och 
händelser  från  sin  gamla  hembygd.  Några  av 
dessa  foton  finns  i  ett  album  från  mitt 
föräldrahem.

  Den första bilden föreställer öppna åkrar där 
man håller på med att ta upp potatis. Man ser 
en ladugård och till vänster om den så skymtar 
gaveln  på  ett  boningshus.  Gården  är  den  så 
kallade  ”Tullegårn”  belägen  på  Söbben  och 
gränsande till  Nöteviken.  Vägen på den tiden 
kom  in  från  höger  och  passerade  emellan 
ladugården,  huset  och  det  bakom  belägna 
berget,  i  dag går  den framför  ladugården och 
utav denna syns det bara en stenfot och några 
snöbärsbuskar.

  Åkern där man tar  upp potatis  brukades av 
Gunnar Lundahl som ägde gården Korset. Den 
bit  åker  som skymtar  med ett  hörn till  höger 
arrenderades utav Einar Carlsson i Änghagen. 
Ägare  var  vid  den  här  tiden  Elin  Nilsson  i 
Nöteviken.

  
  Nere i högra hörnet skymtar en så kallad häst-
räfsa som användes för att räfsa ihop och dra 
fram hö där man skulle sätta upp stackar eller 
hässjor.  I  dag  kan  man  finna  dessa  och 
slåttermaskiner,  ofta  av  märket  McCormick, 

undangömda  i  buskaget  bakom  gamla  någon 
gammal  ladugård.  I  dag  används  ju  helt  andra 
redskap  för  omhändertag  utav  hö  eller  ensilage 
som det är numera. 

   Som ni ser på bilden så är det framkörda fyra 
stycken  enkla  hästkärror  där  man  kunde tömma 
potatiskorgarna. De kan ju även vara så att det var 
olika sorters potatis på åkern och för att hålla isär 
detta  så  fanns  där  olika  kärror.  Eller  höll  man 
skillnad på matpotatis och lägg- eller grispotatis.
  
  För  dem  som  har  varit  med  om  att  gå  på 
vandringarna längs den gamla körvägen emellan 
Söbben  och  Nöteviken/Henån,  så  är  denna  bild 
taget ifrån torpet Nyhagen där det första stoppet 
var.  I  dag  är  området  helt  igenväxt  och  de 
uppodlade åkrarna är ett minne blott.

  På nästa bild kan man säga att det är mera fart 
och fläkt och vi har kommit närmare det som sågs 
på föregående bild.

  Den som med van hand kör parhästarna framför 
potatisupptagaren,  sprätten,  är  Birger  Olsson  i 
Söbben. Att det går undan förstår man på de två 
personer som på snabba fötter får kasta sig undan 
framför  hästarna,  när  nästa  rad  körs  upp.  Det 
verkar vara torr och fin jord och potatisen ligger 
ren och fin efter upptagaren. Man kan även se att 
potatisriset är avslaget på förhand för att inte sno 
in  sig i  upptagaren.  Vilka övriga personer är på 
bilden går ej att se.

  Jag minns mycket väl dessa potatisupptagningar 
hos bönderna. Man samlades en del folk hos den 
som skulle ta upp potatis. För det mesta var man 
två stycken som plockade ihop. Man hade med sig 
två  korgar,  en  för  matpotatis  och  den  andra  för 
mindre potatisar som fick bli läggpotatis för nästa 
år eller gick som föda till gårdens gris. 

  Sedan  plockade  man  på  sin  uppdelade  bit  på 
åkern. Och det var att hålla sig undan och plocka 
så fort man kunde annars så hände det att man fick 
en hästmule i närheten av det ställe som är högst 
när  man  plockar  potatis  så  att  säga.  Och  ännu 
värre  blev  det  när  bönderna  skaffade  sig  en 
Ferguson  Grålle  framför  upptagaren  då  var  det 
inte ofta man fick chans att räta på ryggen, men på 
den tiden var man ju ung och vig.

Tullegårn och potatisupptagning



  Men lite tid för rackartyg hanns ju med i alla 
fall.  Man  införskaffade  en  pinne  några 
decimeter lång, med bra svikt. I ena ända satte 
man en lämplig liten potatis, siktade och med 
en  hastig  snärt  med  handleden  for  potatisen 
iväg som en projektil. Ibland träffade potatisen 
sitt  mål,  då  gällde  det  snabbt  att  köra  ned 
pinnen  i  stövelskaftet  och  böja  sig  ner  och 
plocka potatis med stor frenesi, samtidigt som 
man  i  ena  ögonvrån  kollade  vad  som hände 
med målet som stod och stirrade sig omkring. 
Sådant  hoppas  jag  i  dag  är  preskriberat  och 
förlåtet.

  Men man tjänade några kronor till bensin till 
mopeden och så fick man ju mat på den gården 
man var på. För det var ju så att husmödrarna 
försökte kanske inte  överträffa  varandra,  men 
näst intill vad gällde maten och det var ju en 
yngling i det uppväxande släktet tacksam för.

 
 
Av: Folke Carlsson

Facebook
Orusts Släktforskare finns nu även på 
Facebook – välkommen dit du också!

www.facebook.com

Facebook är ett socialt nätverk där du bland 
annat kan knyta kontakter, föra diskussioner 
och  utbyta  information.  Vi  lägger  ut 
information om föreningens evenemang och 
det är fritt fram att ställa frågor eller berätta 
om sin släktforskning där!

Medlemmar

Under 2010 har följande medlemmar i föreningen 
avlidit:

Glenn Elkebacke, Uddevalla
Bengt Elling, Hisings-Kärra
Gunborg Olsson, Tegneby-Hogen
Lennart Olsson, Floda

Vi hälsar följande personer som blivit medlemmar 
i föreningen under 2010 hjärtligt välkomna!

Barbro Andersson, Göteborg
Barbro Andersson, Henån
Börje Andersson, Stillingsön
Britta Berndtsson, Skärhamn
Inger Birkerot, Örebro
Ingrid Carlund, Nösund
Kristina Ekström, Svanesund
Christina Gibson, Säve
Thomas Gustafsson, Torslanda
Irene Hagalm, Kungälv
Jan Henriksson, Nösund
Eva-Britt Hermansson, Ellös
Gudrun Hjelmström, Ellös
Gunnar Holmqvist, Angered
Berit Johansson, Henån
Mona Magnusson, Hindås
Stig Martinsson, Västra Frölunda
Rolf Nilsson, Hönö
Anna Greta Olsson, Fjärås
Maria Olsson, Torslanda
Märta Olsson, Varekil
Roland Olsson, Varekil
Bengt Paulsen, Varekil
Solveig Pettersson, Svanesund
Fredd Rekstad, Svanesund
Torgny Sandberg, Hälleviksstrand
Gun-Marie Svennungsson, Henån
Leif Svennungsson, Henån
Katina Svensson, Varekil
Birgitta Stenborg-Söderberg, Borås
Dan Wennergren, Henån
Marianne Örnbratt, Hjälteby

Birger i Söbben med potatisupptagaren

 



Släktforskning i Danmark

Lördagen 22 januari arrangerade Genealogiska 
Föreningen  i  samverkan  med  Föreningen  G-
gruppen  en  temadag  om  släktforskning  i 
Danmark.

 

Genealogiska  Föreningen,  grundad  1933,  har 
ett stort bibliotek för släktforskare i Solna, men 
föreningens  medlemssidor  byggs  ut  med 
digitaliserat  material,  såsom t.ex.  föreningens 
klipparkiv  med  familjenotiser  och  inrikes 
passhandlingar.  Läs  mer  om  Genealogiska 
Föreningen på www.genealogi.net. 

Föreningen G-gruppen,  grundad 2001, arbetar 
med släktforskning  i  länderna  runt  Östersjön. 
Bland  annat  drivs  projektet  Över  Östersjön, 
som kartlägger  resandet  mellan  länderna  runt 
Östersjön.  På  föreningens  hemsida  kommer 
tillkommande  sidor  med  tips  om  hur  man 
släktforskar  i  Danmark.  Redan  nu  finns 
information  om  forskning  i  Tyskland,  Polen, 
Estland och Lettland. Läs mer om Föreningen 
G-gruppen på www.g-gruppen.net. 

På temadagen presenterade Gustaf von Gertten 
förutom en historisk bakgrund ett antal  källor 
för släktforskning i Danmark, och nedan följer 
en sammanställning över dessa.

www.slaegtogdata.dk 

DIS  Danmarks  hemsida.  Har  bland  annat  ett 
diskussionsforum,  där  olika  släktforsknings-
ämnen diskuteras. 

www.genealogi.dk

Samfundet  för  Dansk  genealogi  och 
Personalhistoria.  Stiftades  1879  och  är 
Danmarks äldsta förening för släktforskning.

 

www.sa.dk/ao 

Statens  arkivers  hemsida.  Digitalisering  av 
kyrkoböcker och folketaellinger (folkräkningar) 
har pågått sedan 2002 med målet att göra dem 

tillgängliga  på  internet.  Att  använda  denna 
information  är  gratis,  och  numera  behöver  man 
inte  ens  registrera  sig  som  användare,  vilket 
tidigare var nödvändigt. Den första folkräkningen 
gjordes 1787. Folkräkningar för olika år fram till 
1930 finns nu tillgängliga på hemsidan.

 

På statens arkivers hemsida finns information om 
olika  källor  till  dansk  släktforskning  såsom 
skifteprotokoller  (arvsskiften),  laegsruller 
(militära rullor), kyrkoböcker m m, där man kan 
läsa både om vad källorna innehåller och var de 
finns tillgängliga. 

www.politietsregisterblade.dk 

Innehåller  en  digital  version  af  Köpenhamns 
politis  registerblad,  som  fördes  under  perioden 
1890-1923. Det är ett register på lösa blad, som 
inrättades av polisen i slutet av 1800-talet för att 
hålla kontroll på var folk i Köpenhamn bodde och 
vad de levde av. 

www.ddss.nu 

Demografisk databas Södra Sverige. Projektet har 
som långsiktigt mål att kyrkoboksinformation med 
uppgifter om hela svenska befolkningen i Skåne, 
Halland  och  Blekinge  fram  till  ca  år  1900  ska 
finnas fritt tillgänglig och sökbar på Internet.

www.ddd.dda.dk 

Dansk Demografisk Database. Här kan man söka i 
kyrkoböcker,  folkräkningar  samt  efter  in-  och 
utvandrade  personer.  Innehållet  är  inte 
heltäckande,  men  arbete  med  att  fylla  på 
databaserna med mer information pågår löpande. 

www.arbejdermuseet.dk 

Arbetarrörelsens  bibliotek  och  arkiv,  som  är 
beläget i Köpenhamn. 

Av: Mårten Hougström

http://www.genealogi.dk/


Klockaren i Stala
av: Nils Rutgersson

Gamle klockaren i Stala
han är död sen många år.
Till hans minne vill jag tala,
vad som i min hågkomst står.
Än jag minnes allvarsminen,
när han stod i kyrkans bänk
eller satt vid symaskinen.
Han ock ”mäster” var. Ja tänk!

Tidigt började han sjunga
och i kyrkan träget gå.
Det var sed bland gamla unga,
som på Orust levde då, 
att på sabbatsdagen vandra upp
till Herrens helgedom.
Man skall detta icke klandra,
att man ville vara from.

Han i arv fått sångens gåva
och den gåvan höll han kär. 
Därför ock han ville lova
Herren som i höjden är.
Snart han studier bedrivit 
för att kompetensen få,
och nu hade tanken blivit 
att i kyrkans tjänst få stå.

Plats som klockare i Stala 
fick han uti unga dar. 
Och om trogen plikt må tala,
att medalj till sist han bar.
Gärna av Guds ord han lärde
och i bön till herren gick. 
Däri såg han livets värde, 
kraft till kristen levnad fick.

Klockarens uppgift var att sjunga,
leda menighetens sång,
så att både gamla, unga,
högtid fick av kyrkogång.
Hans tenor, den ljusa, varma,
hördes klart av folk och präst,
båd’ i mässans ”Kristi förbarma…”
och när psalmsång ljöd som bäst.

Till hans gärning hörde mera
än att leda folkets sång. 
Han fick barnen vaccinera, 
föra längd om nattvardsgång.
Kom en sjuk, slog han åder, 
det ingick i hans tjänst, 
delad mening därom råder,
men den kranke fick ny spänst.

Såsom bonde gård han hade
där det flit och ordning var.
Han på fälten diken lade:
åkern bättre skördar bar.
Men när åldern kom så stilla,
sonen övertog hans gård.
Klockarn byggde liten villa
och fick där den bästa vård.

Skräddaryrket fick han öva,
när från bondens lott han gått.
Många kunder kom att pröva;
att hans sömnad den var flott.
Flitig som en myra var han
ända in i ålderns höst,
och den största aktning bar man
för ett liv, ej arbetslöst.

Klockarfar var glad i sinnet,
humoristiskt var hans sätt.
Man bör också ha i minnet,
att han alla ville rätt.
Till det yttre liten, mager
och med skepparkrans kring hakan.
Alla tyckte han var fager,
samma åsikt hade makan.

I sitt hem det goda stilla,
klockarn trivdes allra bäst.
Hustrun, trogen i det lilla,
vänligt tog emot var gäst.
Fyra barn var deras skara,
ett av dem helt tidigt dog, 
lyckan icke hel fick vara,
det blev sorg, förstår man nog.

Klockarn åldrig blev och kände
hur hans krafter mer och mer
avtog, som i svaghet vände,
levnadssolen gick nu ner.
Klockarns bänk stod tom i kyrkan
där han länge haft sin plats.
Men ge Herren Krist sin dyrkan
var liksom hans föresats.

Klockarn skött sin tjänst med heder,
kärleksfullt, med trohet god.
minnet glädje oss bereder,
som hans hjärta nära stod.
Han vid kyrkan sist fick vila,
efter levnadsdag så lång,
medan tidens stunder ila.
Ändad är hans kyrkogång. 

 

 



Del 1
Intresset  väcktes  genom  Emigrationsprojektet  som  Studieförbundet  Vuxenskolan  startade  våren  
1997. Då fann vi släktingar till vår farmor som emigrerat till bland annat Amerika, Australien och  
Nya Zeeland. Vi började då söka efter sönerna till Albertina Sjöberg då vi visste att dessa hade bott  
i  Nya Zeeland. Vid en träff  på Stenshult  fann vi  i  boken ”Svenskarna i  Nya Zeeland” av Sten  
Aminoff de båda bröderna John Oskar Niklasson och Axel Victor Sjöberg. Vi kontaktade då Svenska  
Emigrantinstitutet i Växjö och där hjälpte oss Sten Almqvist och då är vi på väg...

Texten  är  hämtad  från  Annette  Peterssons 
samlade material om emigranterna Oskar och 
Victor.  Då,  1997,  när  Annette  och  hennes 
familj  började  sökandet  efter  de  emigrerade 
släktingarna hade visserligen Internet lanserats 
och  avancerade  snabbt  men  det  fanns  ändå 
långt  ifrån de möjligheter  vi  har  idag när  vi 
söker  efter  släktingar  som  emigrerat 
utomlands.  Men  tack  vare  Annettes 
beslutsamhet  att  finna  dessa  utvandrare,  fick 
de  kontakt  med  sina  släktingar  på  Nya 
Zeeland.

Kartan  visar  landet  –  Nordön  och  Sydön. 
Huvudstad  är  Wellington  som  ligger  på 
Nordöns sydspets.  På  Sydön är  Christchurch 
den största staden. Längs kusten knappt 20 mil 
norr om Christchurch går det ut en landspets i 
havet - det är halvön Kaikoura. 



Utgångspunkten  för  sökandet  var  så  sönerna 
till  Albertina  Sjöberg  (f.  Abrahamsdotter). 
Albertina  föddes  i  Änghagen,  Långelanda 
socken  år  1856.  Tjugo  år  gammal  gifte  sig 
Albertina  med  den  då  42-årige  sjömannen 
Niklas  Olsson  född  i  Stala  socken.  De  fick 
sonen John  Oskar Niklasson född 1877.  När 
Oskar  var  knappa  året  dog  fadern  och 
Albertina gifte om sig med Axel Sjöberg född i 
Morlanda  år  1855.  De  fick  flera  barn 
tillsammans,  bland  andra  sonen  Axel  Victor 
Sjöberg född 1888 i Gömme, Långelanda.

De båda bröderna kom att arbeta som sjömän 
och  det  var  Oskar,  den  äldste,  som  först 
emigrerade  till  Nya  Zeeland,  dit  kom  han 
1904. Han gifte sig med Mary Lucy O`Donell 
1923 i  Kaikoura,  Nya Zeeland. De fick inga 
barn. Omkring 1912 emigrerade även brodern, 
Victor. Tio år efter att han bosatt sig i det nya 
landet  gifte  han  sig  i  Christchurch,  Nya 
Zeeland med Veronica Mary Garrett. 

Annette vände sig bland annat till Canterbury 
Museum i Christchurch för att få hjälp med att 
finna  någon  med  namnet  Sjöberg  på  Nya 
Zeeland.  I  januari  1998  kom  ett  brev  från 
Sharon  Sjöberg  vars  morfars  far  var  Victor 
Sjöberg. I brevet skriver hon att hennes morfar 
Jack snart  kommer att  skriva till  dem för att 
berätta mer om familjen och släktskapet. Själv 
vill  hon  gärna  lära  sig  mer  och  hoppas  att 
kunna  besöka  Sverige  inom  en  inte  alltför 
avlägsen framtid. Hon är född 1980 i Kaikoura 
men uppväxt i Christchurch.

Denna  tydliga  bild  över  släktskapet  har 
Annette  gjort  och  vi  ser  att  det  är  Annettes 
man Erik som är 4-männing med Jack Sjöberg. 
Jack, som var son till Victor Sjöberg. Mer om 
dessa  släktingar  på  Nya  Zeeland  kommer  i 
nästa medlemsblad!



Nyheter

Släktforskardagarna 2011 anordnas i 
Norrköping den 26-28 augusti. Lördagen den 
27:e kl. 9 öppnar mässan för allmänheten. Det 
är Ancestry/Genline som är huvudsponsor för 
arrangemanget och temat är ”Norrköping – 
staden vid strömmen – industrialismens vagga 
i Sverige”. Släktforskarna i Norrköping hälsar 
alla varmt välkomna! Vill du veta mer om 
arrangemanget kan du besöka hemsidan 
www.sfd2011.se

Centrala  Soldatregistret  har  idag 
uppgifter om cirka 344 000 soldater från hela 
Sverige  och  registret  byggs  hela  tiden  på.  I 
databasen  kan  du  själv  söka  efter  indelta 
soldater  för  åren  1682-1901.  Det  finns  även 
möjlighet  att  få  hjälp  med  sökandet.  Björn 
Lippold  är  ansvarig  för  samordningen  av 
registreringen  och  han  säger  till  Roland 
Classon  på  Helsingborgs  Dagblad  att  han 
fortfarande ser möjligheter till utveckling men 
att  han  är  nöjd.  Den  sökbara  databasen  på  
Internet har funnits i ett antal år, men det är  
först  nu  den  blivit  riktigt  bra.  Hemsidan  är  
uppfräschad  och  har  fått  ett  nytt  utseende.  
Adressen  till  hemsidan  är:  www.soldatreg.se 
och databasen når du också därifrån. 
Artikeln  var  publicerad  2011-02-07  på 
www.hd.se/familj/slaktforskning

Sveriges Släktforskarförbund firar 
25-årsjubileum  2011.  Här  har  jag  klippt  in 
delar  av  en  artikel  som  publicerats  på 
www.hd.se/familj/slaktforskning 2011-01-04, 
skriven  av  Roland  Classon  på  Helsingborgs 
Dagblad. 

–Vi vill lyfta fram släktforskningen ännu mer.  
Att släktforska är ”inne”, allt fler söker efter  
sina rötter. Men nu gäller det också att försöka  
få  medlemsföreningarna  att  växa,  säger  
släktforskarbasen  Barbro  Stålheim.
Målet  är  därför  att  förbundet  och  
föreningarna  ska  bli  mer  synliga  på  landets  
många  olika  arkiv.  –Vi  behöver  finnas  på 

arkiven,  samarbeta  med personalen  där  och  
visa  att  vi  finns.  Annars  kanske  våra  arkiv  
stänger och då är det ju för sent, säger Barbro  
Stålheim.

Många  släktforskare sitter  enbart  framför  
datorn  och  söker  bland  cd-skivor  och  
databaser. Men det finns ju så mycket mer –  
och  det  är  detta  som  nu  Sveriges  
släktforskarförbund  ska  slå  ett  slag  för.
–Vi  vet  att  nätföretag som Arkiv  Digital  och  
Genline får allt fler abonnenter. De växer. Och  
många  föredrar  kyrkoboksmaterialet.  Men 
tjusningen med släktforskning är även att ”klä  
på”  personerna  med  hjälp  av  andra  arkiv,  
säger Barbro Stålheim.

Ja,  det  finns  ju  så  mycket  mer än 
födelseböcker,  husförhörslängder,  
vigselböcker och dödböcker, för att  ta några  
exempel.  Och  det  är  dags  att  ta  sig  till  
Stadsarkivet  eller  Landsarkivet  –  eller  det  
arkiv  som  har  de  gamla  handlingarna.  Här  
finns  mycket  att  hämta!
– Om man ser till kyrkoboksmaterialet är det  
bra ungefär  fem procent  av vad som finns  i  
arkiven i Sverige. Titta bara på så mycket som  
kom fram ur andra arkiv i tv-serien ”Vem tror  
du att du är?” med exempelvis Liza Marklund,  
säger Barbro Stålheim.

Wiki-Rötter  är en encyklopedi av och för  
släktforskare.  Det  är  Rötter  och  Sveriges 
Släktforskarförbund som skapat denna wiki för  
oss  släktforskare.  På  Rötters  huvudsida  
klickar  du  på  Wiki-Rötter  och  kan  läsa  
följande  om vad  som gäller  för  sidan.   Allt  
som  skrivs  i  Wiki-Rötter  skall  ha  direkt  
koppling till ämnet släktforskning. Övrigt som 
inte  direkt  har  anknytning  till  släktforskning  
hänvisas  till  Wikipedia.  Alla släktforskare är  
välkomna att  dela med sig av  sin kunskap i  
smått  och  stort  och  samverka  till  att  göra  
Wiki-Rötter  till  en  kunskapskälla  både  för  
nybörjare och veteraner. För att vara med och 
bygga upp Wiki-Rötter behöver man skapa ett 
användarkonto  för  att  kunna  logga  in.  Det 
finns hjälpsidor som beskriver detta samt hur 
och var du ska skriva.



Efterlysningar

Dessa fotografier tillhör Gunilla Isaksson och om det är någon som känner igen 
personerna kan ni höra av er direkt till Gunilla på tel: 0304-471 10, vill ni skicka  
ett mail – gör det till webbmaster@orustgeneologi.se så vidarebefordrar vi!

Fotograf: A. Berns, Uddevalla Fotograf: okänd

Fotograf: Maria Lundbäck,  
Uddevalla - filial Trollhättan

Fotograf: Alfred Back, Göteborg Fotograf: James Bourn, Göteborg



Aktiviteter hos Orusts släktforskare under våren 

På onsdagskvällar har vi öppet hus i släktforskarhörnan, kulturhuset Kajutan i Henån 
mellan kl. 18-21. Tänk på att komma innan kl. 19, då biblioteket stänger! På plats 
finns släktforskare som kan hjälpa er komma igång eller komma vidare i ert sökande! 
Datorerna i släktforskarhörnan innehåller bland annat följande: 

Sveriges befolkning 1890 Alla Orusts kyrkböcker till 1937, fotograferade 
från originalböckerna

Sveriges befolkning 1900 Abonnemang på Genline
Sveriges befolkning 1970 Abonnemang på Arkiv Digital 
Sveriges befolkning 1980 Svenska ortnamn
Sveriges dödbok nr. 5 1901-2009 Emigranten populär
Begravda i Sverige Emibas

I hyllorna hittar ni en stor  mängd litteratur  och även pärmar med material såsom 
släktutredningar och avskrifter som kan vara till hjälp i din forskning. Välkomna på 
öppet huskvällarna så får ni hjälp att hitta bland hyllor och i datorer! 

23/2 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 12-15 
OBS: Sportlov – skolungdomar har företräde!

Jarl Simonsson, Kurt Andersson
och Georg Gullberg

2/3 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Ingemar Martinsson och Elisabeth Karlsson

9/3 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Annette Pettersson och Ingrid Rodin

16/3 Årsmöte i Kulturhuset Kajutan kl. 19 Föredrag av Gösta Carlsson ”Ingen ville 
avslöja varför Dyfverman lämnade Malö”

19/3 Släktforskningens dag kl. 10-14 Öppet hus i Kulturhuset Kajutan

23/3 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21  Ethel Hammeltz och Margit Olsson

30/3* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Birgit Flyholt och Folke Carlsson

6/4* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Jarl Simonsson, Kurt Andersson
och Georg Gullberg

13/4 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Birgitta Sahlgren och Elisabeth Karlsson

20/4* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Birgit Flyholt och Ingrid Rodin 

27/4 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21 Ingemar Martinsson, Margit Olsson och 
Ethel Hammeltz

* = rekonstruktionsarbetet av kyrkböcker för Stala, Tegneby och Röra finns för påseende.

(Med reservation för ändringar)


