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Välkomna…

...till ett fullspäckat höstblad
från släktforskarna på Orust!
Ett stort tack till alla er
som bidragit med
material – det
var till och
med så att
inte allt fick
plats utan något
fick sparas till en annan
gång! Men givetvis vill vi
att ni fortsätter att bidra och 
dela med er av vad ni har!

Bilden här intill är från i somras, 
närmare bestämt den 20 juli då Kajutan
i Henån besöktes av Gert Z Nordström som 
berättade om sin uppväxt på Henån. Då var det sommar och sol medan det i skrivande 
stund är  regn  och  rusk  när  vi  nu gått  in  i  höstens  tid!  Men  som tur  är  finns  alltid  
släktforskningen att ta till de dagar som vädret kanske inte känns så inbjudande. Har ni, 
som jag,  en hel del  lösa trådar att  ta  tag i?  Grenar på släktträdet som inte följts  upp 
ordentligt eller som har påbörjats men lämnats med handskrivna lappar med sånt som 
behöver dubbelkollas – så blir det tyvärr ibland här och dessvärre kan det vara svårt att  
tyda de där kråkfötterna som skrivits ner i all hast. Kanske finns det även fotografier som 
behöver gås igenom, sorteras och tas om hand? Det där släktträdet till barnen som skulle 
ritas eller fyllas i för att äntligen få sin plats på väggen kanske det kan bli gjort nu under  
hösten!? Jag önskar alla lycka till med släktforskningen under hösten och kom gärna till  
våra träffar på Kajutan!

Ingrid Rodin
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Ordföranden har ordet…
Det var längesedan ljungen lyste så vackert på 
våra  gråa  berg,  som  under  årets  sensommar. 
Trots  att  det  regnat  mycket,  har  det  på  våra 
aktiviteter varit ganska bra väder. 

Hänt sedan årsmötet

19  mars  Släktforskningens  dag,  med 
vykortsutställning  av  Göte  Johansson  och 
Öppet hus.

7 maj resa Hönö/Öckerö: Vi gjorde intressanta 
studiebesök i sol och sommarvärme.

8-9 juli Orustsböckernas dag med bokbord på 
torget i Henån och trevliga släktforskarsamtal. 
Den  9:e  var  det  även  Öppet  hus  i 
släktforskarhörnan.

20  juli  blev  en  spännande  kväll  när  Gert  Z 
Nordström  berättade  om  sin  uppväxt  och 
skolgång i Henån. Vi hade också möjlighet att 
köpa hans nya bok.

13  augusti  vid  Myckleby  traktordag  hade  vi 
bokbord.

26-28  augusti  var  det  Släktforskardagar  i 
Norrköping.  Där  hade  vi  ingen  möjlighet  att 
deltaga.

17 september startade skrivarkursen.  Den blir 
säkert givande.

24 september Kulturvandring på Valön. Ett 50-
tal  deltog  i  en  spännande  vandring  som 
inleddes och avslutades med båtfärd. 

Tack till alla som har deltagit i våra aktiviteter 
och gjort dem lyckade.

Vi  ser  fram  emot  en  spännande 
släktforskarhöst. 

Öppet hus-tiderna har ändrats.  Vi kommer att 
ha öppet endast en onsdagskväll i månaden kl. 
18 – 21. Men det nya är att vi också har öppet 
den sista lördagen i månaden kl. 10.00-14.00, 
då  vi  även har  program i  studierummet  (info 
finns på hemsidan). 

Kom till Kajutan i Henån, där släktforskare finns 
till din hjälp på Öppet hus-dagar!

Årets anbytarträff på Fregatten i Stenungsund blir 
den 22 oktober, kl. 10 - 14. 
Alla hälsas Hjärtligt Välkomna av Inlands, Tjörns 
och Orusts släktforskare!

Höstmötet  är  den  26 oktober.  Vår  Årsbok 2011 
hette Emigrantöden. Det handlar Höstmötet också 
om.  Stefan  Quinth  kommer  och  visar  filmen 
Pretty  Much  100% Scandinavian  del  2.  Filmen 
bygger på intervjuer av svenskättlingar. Höstmötet 
sker  i  samarbete  med  Studieförbundet 
Vuxenskolan. Se separat inbjudan.

Välkomna på våra aktiviteter 

Birgitta Sahlgren

Presentation...
...av en styrelsemedlem

Mitt ursprung är Orust, jag har anor där sedan 
1500-talet,  men jag  är född i  Spekeröd då far 
och mor bodde där en kortare tid (1932 - 1935).
Sedan  är  jag  uppväxt  på  ett  ställe  som  heter 
Mariedal  som  ligger  mellan  Svanesund  och 
Varekil.
  
När jag var 18 år flyttade jag till Göteborg och 
studerade till Ingenjör. Efter studietiden har jag 
arbetat större delen av tiden på Volvo där jag 
sysslat med utvecklingsarbete av personbilar. 
 Under  denna  tid  har  jag  och  familj  bott  på 
orten Torslanda utanför Göteborg samt haft ett 
fritidstorp  på  Orust  i  Långelanda  socken.
  
Efter  pensioneringen flyttade jag  och  min fru 
tillbaka  till  Orust  och  bor  nu  på  orten 
Svanesund  sedan  1998.  Jag  är  gift  med  Mona 
(från Torp socken) och har två döttrar och fyra 
barnbarn. Mina fritidsintressen är sjö och båtar 
samt  släkt-  och  bygdeforskning.  Inom  det 
sistnämnda  är  det  inventering  av  gamla  torp 
och backstugor som är huvudintresset.

Jag har även sysslat med folk - och gammaldans.

Göran Johansson 



Resan till Hönö och Öckerö
Av: Folke Carlsson

  Den  7:  e  maj  var  vi  några  förväntansfulla 
personer som stod på busshållplatsen i Henån 
och väntade på transport. Och vid pass 8: tiden 
gled Ellös Buss blåa turistbuss in och vi klev 
ombord.  Resan  gick  vidare  till  Varekil  där 
ytterligare resenärer anslöt och sorlet i bussen 
steg  med  förväntningarna  för  dagen.  Resan 
fortsatte söderöver och i Stora Höga anslöt vår 
webbmaster  medhavande  resans  yngsta 
medlem, lilla Olivia, 5 år.

  Färden fortsatte  till  Kungälv,  där vi  vek av 
mot  Säve  och  Torslanda.  Vi  passerade  den 
gamla flygplatsen, eller rättare sagt där den en 
gång hade legat. Området där förr fanns start- 
och  landningsbaner  är  i  dag  bebyggt  med 
bostadshus och affärscentra.
 
  Vi kom så småningom fram till Hjuvik där den 
gula färjan Beda förde oss över till Öckerö. På 
smala och slingriga vägar och gator kom vi så 
fram till Hönö Klova, där Fiskemuseet var vårt 
första mål för dagen.
 

  Efter  alla  dessa  strapatser  så  var  det  tid  för 
medhavt  kaffe  med  tilltugg  som  intogs  på  de 
solvarma  klipporna,  med  en  strålande  vy  över 
västerhavet med Vinga i söder. Kan man tänka sig 
en  skönare  plats  för  en  fika,  där  fiskmåsarna 
hälsade oss välkomna till Göteborgs skärgård.

  Vi mottogs på Fiskemuseet av guiden Lasse som 
berättade att  museet  i  år  firade 25-års  jubileum. 
Från  starten  1984  var  byggnaden  en  mekanisk 
verkstad och i dag förfogade man över en lokal på 
c.  400 kvadratmeter.  Man har under åren samlat 
på sig föremål från fisket i sedan lång tillbaka och 
fram till nutid. De första föremålen man fick in, 
där måste givarna mutas med en kopp kaffe för att 
lämna  ifrån  sig  sina  ägodelar.  Och  man  får 
fortfarande in föremål.

  Det första man träffade på var foton utav alla 
fiskebåtarna från öarna, som klädde en hel vägg. 
Gamla  foton  berättade  också  om  hur  fisket 
bedrevs  och  vilket  slit  detta  var.  Uppbyggda 
autentiska  miljöer  i  form  av  styrhytter  från 
fiskebåtar  med  utrustning  med  ljudillustrationer 
kändes rent verkliga. 

  För att inte tala om när man steg in i byssan och 
skansen i GG 195 Normy av Hälsö. Tänk att laga 
mat i full storm i den byssan, för att inte tala om 
att  krypa till  kojs  och dra igen skjut-  luckan så 
man inte föll ur kojen framme i skansen. Vilken 
känsla!

GG 195 Normy av Hälsö   Foto: Folke Carlsson

Foto: Ingrid Rodin



   Och sedan till den tragiska påminnelsen om 
alla de 91 fiskarna som fick offra sitt liv ute på 
havet under 2: a världskriget. 31 båtar kom inte 
tillbaka till sin hemmahamn, utan på olika sätt 
sänktes  genom  krigshändelser.  (För  den  som 
vill läsa mer om detta så rekommenderas Georg 
Åberg  och  Dag  Edvardssons  bok  ”De  hade 
inget val”. Ff anm.) 
   
  En annan del av museet tog upp en utställning 
om  ubåten  Ulvens  förlisning  1943  med  stor 
manspillan  som  följd.  Ytterligare  en 
påminnelse om krigets fasor.

 En  utställning  utav  ägg  och  fåglar  som 
uppehåller  sig  i  skärgården  var  ett  intressant 
inslag. Dokumentation om varven som servade 
alla fiskebåtarna och kanske framförallt Bergs 

mekaniska  som  är  känt  för  att  vara  ett  stort 
fiskebåtsvarv men kanske mest för sina propellrar 
med hydrauliskt vridbara blad som i dag är en stor 
industri  för  dem.  För  varje  runda  man  gick  på 
museet  hittade  man  alltid  något  nytt  att  se 
någonstans. 

  Efter besöket på Fiskemuseet så började magen 
göra sig påmind om att även den ville ha sin del 
utav upplevelsen. Så vår chaufför Rune tråcklade 
med stort besvär ut bussen på vägen till Öckerö, 
där en utsökt fiskrätt intogs på matstället Nimbus.

  Där  stötte  förre  ordföranden  Sture  Olofsson i 
Öckeröarnas  släktforskarförening  till  och 
berättade om deras verksamhet, som i mångt och 
mycket liknade vår faktiskt. Föreningen var 20 år 
och de flesta som var med från början i styrelsen 
satt kvar fortfarande. Han berättade att varven på 
öarna  ofta  anlitade  arbetskraft  från  Orust  och 
Tjörn  och  flera  av  dessa  blev  kvar.  Det  fanns 
utvandring redan på den tiden tydligen.  De gav ut 
en tidning 2 gånger per år, har egen hemsida och 
har  tillgång  till  kyrkböcker  från  1694  fram  till 
1941 helt kompletta.

  Sedan var det uppsittning i bussen igen för besök 
i  Öckerö gamla kyrka där guiden Åke berättade 
om  kyrkans  historia  från  1200-talet.  Olika 
ombyggnader skedde runt åren 1450 och var i sitt 
nuvarande skick från 1792. Fantastiskt takmåleri 
hade utförts av Göteborgsmålaren Liljeblad.
  

Skansen på Normy   Foto: Folke Carlsson

Foto: Ingrid Rodin



Han berättade även om den del av kyrkogården 
som är krigskyrkogård över offer som flöt iland 
efter  krigshändelser  ute  på  havet.  Där  vilade 
sida  vid  sida  s  oldater  ifrån  de  stridande 
länderna i vigd jord, några identifierade andra 
okända.  På andra sådana här  kyrkogårdar  har 
kropparna grävts upp och flyttats till Kvibergs 
kyrkogård.  Men  kyrkoherden  på  Öckerö 
motsatte  sig  allt  sådant  utan  menade  är  man 
begravd  i  vigd  jord  så  är  man,  här  skulle 
ingenting flyttas.

Efterlysning
Från Per-Åke Olsson
har detta foto kommit
med en efterlysning.
Fotot som troligen är taget 
sommaren 1920 är från 
Hamnhagen i Höggeröd, 
Torp socken.

På fotot syns sittande min 
morfar Carl Emanuelsson 
och stående mina mor-
bröder Johan Carlsson och 
Nils Engblom. Framför 
dem från vänster först en 
”obekant dam” därefter 
min mormor Johanna Olofsdotter, moster Anna 
Svensson, min kusin Göte Svensson, moster 
Hertha Olsson, min mamma Clara Olsson och 
ytterligare en ”obekant dam”. 

Det är de båda ”obekanta damer” som Per-Åke 
gärna vill ha hjälp att identifiera!

Efter  detta  öppnade  Öckerö  hembygds  museum 
upp sina dörrar för  oss  och bara det  med dessa 
byggnader och den gamla affären var värt ett eget 
besök.

    Ganska mätta på intryck styrdes så färden 
hemåt igen efter en mycket intressant dag. Ett 
stort tack den dem som arrangerat resan och gjort 
den möjlig. Och ett lika stort tack till Rune på 
Ellös Buss som rattade på ganska besvärliga smala 
vägar ibland. 

Folke Carlsson

Kontakta Per-Åke via mail:
per-ake.olsson@comhem.se

Har du inte möjlighet att maila – kontakta 
redaktören eller någon annan i styrelsen via 
telefon så vidarebefordrar vi!

Grav för tyska och engelska soldater som stupat  
till havs. Foto: Ingrid Rodin

Guidning i den gamla affären. Foto: Ingrid  
Rodin

mailto:per-ake.olsson@comhem.se


Släkten Munk på Kärreberg
Orusts Släktforskare fick förfrågan om släkten Munk 
på Kärreberg, från en dansk student. Eftersom jag hört 
talas om Munk sedan barnsben ville jag gå vidare med 
detta.

Munkens  hål,  ligger  strax  före  prästbostället  i 
Långelanda,  där  skulle  vi  som barn cykla  försiktigt 
förbi, så att vi inte hamnade däri. Det är branten ned 
mot bäcken, som kallas Munkens hål. Vi fantiserade 
om att en munk hade skadats där. Senare fick vi höra 
att  det  var  morfars  anfar,  en  präst  med  namnet 
Nikolaus Munk, som tillsammans med hästen körde 
utför branten. Han dog några dagar efter olyckan.

Nikolaus  Munk  bodde  på  Kärreberg,  men  skulle 
vikariera  i  Långelanda  för  sin  svärfar  Per  Nering, 
kyrkoherde i Myckleby, som var sjuk.

Nikolaus efterlämnade hustrun Eva Nering och den 2-
åriga  dottern  Sigrid  Maria  Munk.  Sigrid  är 
förmodligen  den  sista  som föddes  med  efternamnet 
Munk  på  Orust.  Hon  och  maken  Olof  Åkerström 
bodde på Kärreberg. De flyttade senare till Vasseröd i 
Långelanda.  Sönerna  Olof  och  Niklas  Åkerström 
bodde  kvar  på  Kärreberg.  Sigrid  Munk  var  min 
morfars mormors farmor.

Den förste av ätten Munk, som kom till  Kärreberg, 
var Nils Munk, en dansk adelsman från Jylland. Han 
gifte sig med Elin Reersdotter Gren, dotter till Reer 
Olofsson Gren, Kärreberg och hans hustru Ingeborg 
Trulsdotter från Hjälmvik.

Nils  Munk  dog  troligen  1644  och  samma  år  hölls 
skiftet efter honom. Av hans fem barn var då endast 
sonen  Richard  myndig.  Elin  Reersdotter,  som 
överlevde honom bodde troligen  kvar  på Kärreberg 
och dog 1665.

      Nils och Elins barn
1. Richard Munk
2. Christen Munk
3. Regitze Munk
4. Ingeborg Munk
5. Else Munk

Christen Munk, gifter sig med Else Kristine Krabbe, 
dotter till Peder Krabbe på Olsnäs. Han blev genom 
övertagande  av  sina  syskons  andelar  innehavare  av 
hela Kärreberg. Han avled omkring 1686 och samma 
år pantsatte hans änka Else Krabbe gården till rådman 
Börge Nilsson Bagge i  Uddevalla för 750 Riksdaler 
silvermynt.
      

Christens och Elses barn
1. Nils Munk
2. Lars Munk
3. Kristine Munk
4. Anna Maria Munk
5. Dorothea Munk

Christen Munks änka Else Krabbe gifte om sig med 
Herman Olofsson Gren af Rossö. Hans broder Reer 
Olofsson  Gren  af  Rossö  blev  förmyndare  för 
Christens och Elses barn.

År 1692 inlöste  Herman och Reer  Gren den pant  i 
gården,  som stått  hos  rådman Börge Nilsson Bagge 
och  båda  två  sökte  och  erhöllo  fastebrev  på 
Kärrebergs gård under en tid då Christen Munks barn 
voro i sina omyndiga år. När Lars Munk blivit myndig 
öppnade han process om detta lagstridiga förfarande 
och lyckades genom en lagmansrättens dom den 15 
aug. 1700 få de lagstridiga fastebreven upphävda och 
tog den halva gård i besittning, som Reer Gren 1692 
fått  fastebrev  på  medan  han  samtidigt  ingick 
förlikning  med  sin  styvfar  Herman  Gren  att  denne 
skulle, så länge han levde, få sitta kvar på den andra 
halvan av gården men att Lars Munk och hans syskon 
sedan,  om  de  ville,  skulle  få  övertaga  den  mot 
pantsummans erläggande.

Ingeborg  Munk,  gifter  sig  med  Börge  Olofsson 
Junker.  Hon  pantsatte  sin  1/3-del  i  Kärreberg  till 
Margareta  Hvitfeldt.  Denna  pant  inlöstes  av  hennes 
bror Christen.

År 1663 bodde Ingeborg och hennes man på Valsäng i 
Klövedals  socken.  År  1665  voro  de  bosatta  på 
Åkervik i Stenkyrka och året därpå bosatte de sig på 
en plats under Kärreberg. Sedan flyttade de till Ileberg 
i  Tegneby där de bodde till  1678 då de flyttade till 
Stora Hoga i samma socken och där bodde de kvar till 
sin död inpå 1700-talet.

      Ingeborgs och Börges barn
1. Lars Börgesson
2. Olof Börgesson
3. Relf Börgesson

Lars Munk kusin Olof Börgesson
Nikolaus    3 Nils Olsson i Leby
Sigrid Munk    4 Elin Nilsdotter

Det mesta har jag hittat  i  gamla tidningsartiklar.  Ni 
som är intresserade eller har forskat på Gren, Krabbe 
eller Munk, skriv gärna till Orusts Släktforskare.

Birgitta Sahlgren



Del 2
I förra medlemsbladet kunde ni läsa om hur Annette och hennes familj sökt efter släktingar på Nya 
Zeeland. Ättlingar till de båda bröderna Johan Oskar Niklasson och Axel Victor Sjöberg, födda på 
Orust under 1800-talets andra hälft. Här följer en fortsättning!

Sälkoloni på Kaikoura. Foto: A J Moller



Det  första  brevet  från  Sharon  kom i  januari 
1998. Hon skulle då fylla 18 år och var mycket 
intresserad av att lära sig mer om sitt ursprung. 
Sharon uttryckte redan då sin önskan om att en 
dag få komma till Sverige där hennes morfars 
far, Victor Sjöberg, en gång föddes. Kontakten 
familjerna  emellan  bibehölls  och  så  i 
september 2009 var det då äntligen dags för ett 
möte!  Under  en  vecka  besökte  Sharon  och 
hennes man Orust med omnejd.

Nu följer utdrag med översättning ur Sharons 
brev efter sin resa till Sverige:

Upon  arriving  to  the  Island  of  Orust  and  
another small coastal town it reminded me of  
Kaikoura, New Zealand. I would certainly see  
why my great grandfather choose to migrate  
and  live  in  Kaikoura  from the  ocean  to  the  
farm area's it all looked rather the similair, in  
particular around the Kaikoura seal coloney  
it's liked alot like the smaller coast town that  
went to. The weather also seems to be fairly  
similar although Sweden a lot colder. 

I met a relative of my grandfather's who I was  
surprised  I  thought  looked  very  similar.  He  
showed  me  the  area  where  my  family  were  
from some of the partial  parts  of  the houses  
that  still  stood which a small  part  reminded  
me of photots of my great grandfathers house  
in Kaikoura and it overlooked the beach also.

I  visited  the  Svansland  church  which  is  the  
resting place of my great great grandparents,  
it  was so amazing to  see this  and share the  
photos and story with my Grandfather and his  

sister.
Gothenburg/Orust  is  similar  to  Kaikoura  in  
that  they  were  both  great  fishing  areas,  
although Kaikoura is not big enough to have  
large boats coming through, but all the same  
is small time fishing area probably like Orust.
Kaikoura translates to meal of crayfish (kai –  
for food/meal, koura – for crayfish). Kaikoura  
is  a  peninsula  that  used  to  be  mainly  a  
whaling industry and is now famous for whale  
watching.

Josefine Petersson, Sharon Sjöberg och A J Moller i Bohuslän. Foto: Annette Petersson

Sharon med sin släkting Leif Börjesson.  
Foto: A J Moller



Översättning
När jag kom till  ön Orust  och andra mindre 
närliggande  kustsamhällen  påminde  de  mig 
om  Kaikoura,  Nya  Zeeland.  Jag  kan  förstå 
varför min gammelfmorfar valde att emigrera 
till Kaikoura och bosätta sig där. I alltifrån hav 
till  jordbrukslandskap  liknar  de  bägge 
platserna  varandra,  särskilt  området  runt 
Kaikoura sälkoloni liknar en mindre kustort vi 
besökte. Vädret verkar också vara ganska likt 
även om Sverige har ett kallare klimat.

Jag träffade en släkting till min morfar som jag 
överraskande  nog  tyckte  var  väldigt  lik 
honom. Han visade mig platsen där min familj 
kommer  ifrån  och  delar  av  husen  stod 
fortfarande kvar. En liten del påminde mig om 
foton  av  min  gammelfarfars  hus  i  Kaikoura 
och även det huset vätte mot stranden.

Jag  besökte  Långelanda  kyrka  som  är  min 
morfars  farföräldrars  viloplats.  Det  var  så 
otroligt att se detta och kunna berätta och visa 
foton för min morfar och hans syster.

Göteborg/Orust är likt Kaikoura på så sätt att 
fisket  varit  en  viktig  näring  fastän  Kaikoura 
inte är stort  nog för att  ta emot några större 
båtar men ändå är det ett  område för fiske i 
mindre skala troligen liknande Orust.

Kaikoura översätts  till  ”att  äta  kräfta” (kai – 
mat/äta, koura – kräfta). Kaikoura är en halvö 
som  tidigare  huvudsakligen  var  en  ort  för 
valindustri men är nu berömt för valskådning.

Nyheter
Släktforskardagarna  2011 gick  av  stapeln  i  Norrköping  sista  helgen  i  augusti.  Enligt 
hemsidan www.sfd2011.se var det drygt 4000 personer som besökte konferensanläggningen Louis 
De Geer  där  många utställare  fanns på plats  för  att  visa  vad de  arbetar  med.  Flera  intressanta 
föreläsare kunde även besökarna lyssna till. Nästa års släktforskardagar blir i regi av Föreningen 
DIS-mitt och Sveriges släktforskarförbund och de är förlagda till Gävle den 24-26 augusti 2012.

”MyHeritage.com är ett  växande företag,  har  generösa sponsorer  och tar  nu på allvar  upp 
kampen om släktforskarna.” Det skriver Roland Classon vid Helsingborgs Dagblad 2011-09-05 där 
han  även intervjuar  företagets  marknadskommunikatör  i  Sverige  Sara  Silander.  Classon skriver 
vidare att ”På MyHeritage.com finns inga digitala kyrkböcker och domböcker. Företaget profilerar 
sig istället som världens största sociala nätverk för familjer. – MyHeritage.com är gratis, man ska 
kunna vara privat, men det går även att dela släktträden med sina vänner. Målet är att upptäcka och 
bevara sin historia,  säger Sara Silander. Det unika med MyHeritage.com är en tjänst som heter 
Smart Matchning. Där söker datorn på alla släktträd och visar vilka du är släkt med, säger Sara 
Silander.  Classon  redovisar  även  följande  fakta  kring  MyHeritage.com:  Grundat  2003  av 
släktforskaren Gilad Japhet. Finns på 38 språk. Har 59 miljoner registrerade användare över hela 
världen. I Sverige finns det 400 000 registrerade användare. Det är gratis att registrera sig men har 
man fler än 250 personer i släktträdet kostar det 425 kronor per år och uppåt. 

Källa: Helsingborgs Dagblad – Släktforskning.

Sharon Sjöberg, Josefine Petersson och Ann-Sofie  
Petersson i Göteborg. Foto: A J Moller

http://www.sfd2011.se/


Släktträff i USA

Jag  heter  Ingemar  Martinsson,  född  och 
uppvuxen  i  Torp  socken  här  på  Orust.  För 
drygt  ett  år  sedan  blev  jag  invald  som 
sekreterare  i  Orusts  släktforskarförening. 
Kommer inte riktigt ihåg när mitt intresse för 
vad  de  gamla,  avlidna  släktingarna  hade 
sysslat med började, men någon gång på 1990 
talet  lärde  jag  mig  att  leta  på  microkort  i 
kyrkoböckerna  och  skaffade  mig  så 
småningom dator och ett släktforskarprogram.

Många  i  släkten,  framförallt  på  min  farfar 
Martin  Niklassons  sida  hade  emigrerat  till 
Amerika.  Att  försöka  hitta  vad  dessa  hade 
sysslat med blev också något som intresserade 
mig mer och mer. En sak som bidragit till mitt 
intresse för utvandringen inom släkten var en 
papplåda som låg uppe på vinden där jag bor. 
Denna  låda  innehöll  foton  på  personer  som 
emigrerat till USA. Själv visste jag ju inte vad 
det var för några men min far kände ju till en 
del. 

Jag hade även fått ”ärva” en massa brev från 
emigrerade  släktingar  som min  faster  sparat. 
Både brev och foton låg dock ganska orörda 
tills  jag  för  2-3  år  sedan  via  Internet  fick 
kontakt med Susanna Auerbach. Sanna som är 
svenskättling  bor  i  USA,  hon  gör 
släktutredningar och har letat fram många av 
mina  utvandrade  släktingar.  D.v.s.  vart  dom 
tagit  vägen,  vad  dom  sysslat  med,  deras 
familjer o.s.v.

Ett  av  korten  som  hade  legat  i  papplådan 
föreställde,  som jag  i  min  fantasi  trodde var 
änkan  i  en  nybyggarfamilj  med  sina  fyra 
döttrar och en son.  Detta foto mailade jag till 
Susanna som satte ut det på sin hemsida. Efter 
några  veckor  fick  hon  ett  mail  från  någon 
Madonna Bingham boende i Kalifornien som 
undrade över var Sanna fått detta kort från. En 
av döttrarna på fotot var nämligen Madonnas 
farmor Ellen Nelson och modern på fotot var 
Julia  Nordlund.  Julia  som  var  född  i 
Rålandsberg Morlanda hade tillsammans med 
sina fem syskon, modern Maja Andreasdotter 
och  fadern  Abraham  Nordlund  vilken 
härstammade  från  Björneröd  sörgård  i 
Tegneby  emigrerat  till  Chicago  i  början  av 
1870-talet.  Hela  den  familjen  flyttade  sedan 
till  Syddakota  där  dom  inmutade  mark  och 
blev  farmare  ute  på  prärien.  När  jag  sedan 
letade  i  kyrkböckerna  visade  det  sig  att  min 
farfar Martin Niklassons mormor var syster till 
den utvandrade Maja från Rålandsberg. 

Madonna Bingham 
Foto: okänd

Niklas och Matilda 
Foto: okänd



Min farfars föräldrar hette Niklas Jönsson och 
Matilda  Andersdotter,  båda  födda  i  Rålanda 
Tegneby varifrån dom flyttade med sina barn i 
början av 1870-talet till Blibräcka Torp.

De  hade  två  söner  och  två  döttrar  som 
emigrerade på 1880-talet och bosatte sig i New 
York. Sönerna August och Anders hade tagit 
sig  efternamnet  Swanberg  innan  de  lämnade 
Sverige  och  jag  visste  att  August  som hade 
varit sjöman gått i land, gift sig med en norska, 
fått fyra barn och skaffat sig en bar i Brooklyn. 
Om Anders visste jag att han var gift med en 
tyska, att de inte hade några barn och att han 
fraktade varor på en pråm på Hudsonfloden. 

Dottern Anna som först bodde i San Fransisco 
flyttade  sedan  till  New  York  var  ogift  och 
barnlös.  Amalia  som den andra  dottern  hette 
gifte  sig  i  Sverige  med  Simon  Olsson  från 
Kolbuxeröd  i  Röra,  även  hon  och  Simon 
bosatte sig efter utvandringen i New York, där 
de fick en son och två döttrar.

Efter  att  de  tre  syskonen  Anna,  Amalia  och 
August  avlidit  på  1910-talet  försvann  också 
kontakten med släkten i Sverige. Det skulle ta 
nästan 100 år innan dessa återskapades.

I juni 2010 fick jag genom Facebook kontakt 
med  en  kvinna  som  hette  Eileen  Swanberg 
boende  i  Brooklyn.  Hon  visade  sig  vara 
barägaren Augusts  barnbarnsbarn.  Eileen och 
hennes  faster  Patricia  McAleer  (Augusts 
sondotter)  hade  under  flera  år  hållit  på  med 
släktforskning  och  försökt  hitta  släktingar  i 
Sverige utan att lyckas.

Patricia och hennes man Hugh hade 2001 rest 
till Sverige där de hyrde en bil i Göteborg och 
gav sig av till Orust och ut till Tegneby som de 

hade lyckats få reda på att det var där farfadern 
August  var  född.  Utöver  detta  och  namnet 
Swanberg hade dom också med sig ett foto på 
en stuga som hade hängt i Augusts hem. Kortet 
som var tagit omkring förra sekelskiftet utgick 
dom från var Augusts föräldrahem. Detta var 
också  nästan  korrekt,  det  var  bara  ett  fel, 
Augusts föräldrar Niklas J och Matilda hade ju 
flyttat  från  Rålanda  till  Blibräcka  där  dom 
omkring  1890  byggde  huset  som  fanns  på 
fotot.  Samma  hus  som  jag  bor  i  och  där 
pappkartongen med korten på emigranter  låg 
uppe på vinden. Så, några svenska släktingar 
träffade de inte. Det skulle ta ytterligare tio år 
innan detta inträffade.

Eileen  som tidigare  ordnat  med en  släktträff 
för  släkten  på  hennes  mors  sida  började  nu 
tillsammans med fastern Pat att planera för en 
likadan med ättlingar efter Niklas Jönsson och 
Matilda Andersdotter. De flesta av dessa som 
bodde  i  Amerika  bodde  i  områdena  runt 
Boston och New York så därför bestämdes det 
att  en  s.k.  ”Family reunion”  skulle  bli  i 
Newport Rhode Island. 

Detta var lite av bakgrunden till att den 31 maj 
i  år  tog mina  systerdöttrar  Gunilla  Josefsson 
och  Yvonne  Majdotter  samt  undertecknad 
bussen från Varekil för att via Landvetter och 
London resa till  USA för att träffa en del av 
släkten där.

Eileen Swanberg i mitten samt Margot Murphy 
och hennes far Arthur Foto: Yvonne Majdotter 

Pat och Hugh McAleer Foto: okänd



Boston
Från Landvetter reste vi till Boston dit vi kom 
på kvällen. Passkontrollen i USA gick snabbt, 
bara att  visa passet,  lämna fingeravtryck och 
en adress där vi skulle bo. Vi hade bokat rum 
för två nätter på ett hotell eller snarare bed and 
breakfast  som hette  Club College of Boston, 
detta  visade  sig  vara  inrymt  i  ett  gammalt 
Viktorianskt stadshus från 1860-talet byggt för 
en  rik  familj  och  på  senare  tid  restaurerade 
rum.  Efter  frukosten  på  onsdags  morgon 
vandrade vi runt  och tittade på en del  av de 
gamla  historiska  byggnader  som  det  finns 
mängder  av i  Boston.  Vi  hann även med att 
ströva runt i en park där det står en staty av 
George  Washington  samt  besöka  ett 
kombinerat litet museum och antikvariat som 
hade  mycket  om  Bostons  historia,  bl.a.  det 
som kallas  Bostons  teparty vilket  anses  vara 
den  utlösande  faktorn  till  den  amerikanska 
revolutionen.

Newport
Efter det värsta åskväder vi upplevt på onsdag 
kväll  fortsatte  resan  på  torsdag  till  Newport 
där  släktträffen  skulle  vara.  Vi  åkte  tåg  från 
Boston till  Kingston i  Rhode Island där  min 
syssling  Patricia  McAleer-Swanberg  hämtade 
oss  med  bil  för  att  köra  oss  till  henne  och 
hennes man Hughs sommarstuga där vi skulle 
bo de närmaste fem dagarna.

Även Newport  visade sig vara en spännande 
stad att komma till med en hamn med mängder 
av  stora  exklusiva  segelbåtar  där  många  av 
dessa hade skatteparadiset Cayman Islands 

flagga hängande i aktern. Det finns också ett 
område  med  stora,  pampiga  byggnader  som 
närmast påminner om slott och herresäten. 

Fredag kväll blev den första träffen med en del 
av dem som kommit till Newport för att träffa 
släkten. Det blev en spännande upplevelse att 
möta dessa sysslingar, bryllingar och vad det 
nu blev för släktskap. Människor som vi bara 
för något år sedan inte ens visste om att dom 
existerade.

4  juni  var  sedan  den  stora  dagen  då  själva 
träffen  gick  av  stapeln  på  Elks  Hall,  en 
historisk  byggnad  där  amerikanska 
marinskolan  var  lokaliserad  under 
inbördeskriget. Ett 30-tal äldre och yngre hade 
tagit sig hit för att äta, visa sina fotoalbum och 
andra saker som kunde intressera den övriga 
släkten. En mycket spännande eftermiddag och 
kväll blev det när man fick möta människorna 
bakom de namn som vi tidigare bara hade.

Marilyn  och  Raymond  Burk,  ett  par  i  75-
årsåldern  hade  tagit  två  dagar  på  sig  för  att 
köra bil hit från Fostoria i Ohio, en sträcka på 
över 100 svenska mil. Mycket nya kunskaper 
om  släkten  och  många  foton  och  e-mail 
adresser utbyttes samt planer på nya träffar och 
besök av amerikanare i Sverige.

Marilyn och Raymond Burk 
Foto: Yvonne Majdotter

På Gordon Ramseys restaurang i London 
Foto: Yvonne Majdotter



Bland mycket annat hade Amalia Niklasdotters 
dotterdotter  Meg  Bugler  med  sig  en 
dopklänning  som  hittills  använts  i  fem 
generationer,  första  gången på 1890-talet  när 
Amalias tre barn döptes och senast 2008 när 
Megs barnbarn blev döpt.

 

New York
Tisdagen den 7: e fortsatte vi vår resa, första 
delen åkte vi bil med vårt värdpar som skulle 
till  sitt  hem i  Fairfield  Connecticut,  därifrån 
åkte vi med tåg till Grand Central i New York. 
36 grader varmt när vi kom fram, men som tur 
var  fanns  det  luftkonditionering  på  Metro 
hotell där vi skulle bo. Metro hotell som ligger 
mitt  på  Manhattan,  strax  intill  Empire  State 
Building  hade  trots  läget  och  4-5  stjärnor 
hyfsade priser på rummen. 

Hotell Metro på Manhattan 
Foto: Yvonne Majdotter

Meg Bugler med dopklänningen 
Foto:Yvonne Majdotter

Ättlingar till Niklas Jönsson och Matilda Andersdotter samlade utanför Elks Hall i Newport Rhode 
Island.                                                                                                             Foto: Patricia McAleer.



Ingen av oss  hade tidigare varit  i  New York 
och  det  blev  också  den  där  speciella 
upplevelsen som man både läst  om och hört 
andra berätta om. Stressen, jäktet, mängden av 
människor och naturligtvis det mesta störst och 
högst i världen. Det kändes nästan som att man 
var med i en film, och åtminstone jag vill nog 
gärna åka tillbaks dit igen.

En sak som vi fäste oss vid var hur vänliga och 
hjälpsamma både Boston och New Yorkborna 
verkade vara.  Stod man och letade på kartan 
och  verkade  lite  vilsen  kom  det  snart  fram 
någon  och  frågade  om de  kunde  hjälpa  till. 
Trots  hetsen  och  jäktet  i  de  två  storstäderna 
verkade  människorna  vara  väldigt 
tillmötesgående.  Kanske  ett  amerikanskt 
nationaldrag.

Även om ingen av oss tyckte att de viktiga var 
att  se  de  platser  som  mest  skrivs  om  i 
turistbroschyrerna blev det ändå en båtresa där 
vi  såg  Frihetsgudinnan  samt  Ellis  Island,  ön 
där emigranterna som kom till New York efter 
1892 först fick gå iland för läkarundersökning 
m.m.  Ett  teaterbesök  på  Broadway  blev  det 

också där vi såg Mary Poppins.

 

Ströva runt i Central Park tillhör ju också de 
saker som man måste göra när man är i New 
York. För övrigt så fanns det så mycket att se 
och  uppleva,  inte  minst  den  atmosfären  som 
finns i en sådan storstad att dagarna gick fort 
och den 14: e juni var det tid att packa och ta 
taxi ut till Newark flygplats för vidare resa till 
Landvetter  där  vi  denna  gång  blev  hämtade 
med bil för resan till Orust.

Efterlysning

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!

Boxningslegendaren Jack Dempseys bar 
Foto: Ingemar Martinsson



Aktiviteter hos Orusts släktforskare under hösten 

Nytt för i höst är att vi kommer ha öppet hus i släktforskarhörnan på Kulturhuset 
Kajutan i Henån två gånger i månaden, en onsdag och en lördag. På onsdagskvällen 
är det som tidigare mellan kl. 18-21. Tänk på att komma innan kl. 19, då biblioteket 
stänger! På lördagen blir det mellan kl. 10-14. 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 befolkning 1990 Emibas
Sveriges dödbok nr. 5 1901-2009 Emigranten populär
Begravda i Sverige

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! 

12/10 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21

22/10* Anbytarträff på Kulturhuset Fregatten i 
Stenungsund kl. 10-14

Med Tjörn- och Inlands släktforskare

26/10 Höstmöte, Kulturhuset Kajutan kl. 19
Stefan Quint kommer att visa filmen 
”Pretty much 100 % Scandinavian del 2”

Entré 60 kr. Vi bjuder på kaffe och kaka.
I samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan som säljer biljetter, telefon: 
0304 – 314 64

29/10* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 10-14 Se vidare på hemsidan för ev. övrigt program

16/11 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 18-21

26/11 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 10-14 Se vidare på hemsidan för ev. övrigt program

4/12* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan kl. 11-15 Julmarknad i Henån
Se vidare på hemsidan för ev. övrigt program

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

(Med reservation för ändringar)


