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Välkomna…
… till ett nytt nummer! Det är
nytt på flera sätt, Agneta 
tackade ju för sin tid som 
redaktör i förra numret. 
Vi tackar Dig Agneta
för all tid Du lagt ner 
på medlemsbladet!

En presentation av mig 
som är ny redaktör finns 
på sidan 7 i detta blad. 

För att kunna göra läsvärda 
nummer av medlemsbladet vill jag
nu ha Din hjälp! Vad vill Du läsa om?
Min önskan är att Ni medlemmar ska vara mer aktiva och bidra till medlemsbladet!

Ni alla släktforskare måste ju ha massvis av intressant material att dela med Er av! Det 
kan  vara  berättelser,  släktutredningar,  foton,  en  ansedel  eller  kanske  en  efterlysning!
Föreningen har 320 medlemmar, tänk om Ni allesammans skickade in varsitt bidrag till 
medlemsbladet…

Bilden ovan på Myckleby kyrka i vinterskrud tog jag i februari i år när snötäcket låg tjockt 
över markerna. Snön och kylan känns ganska avlägsen nu med sommaren i färskt minne. 
Men förr eller senare kommer den igen. Först njuter vi dock av en härlig höst fylld med 
släktforskning! 

Ingrid Rodin
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Adress till föreningen: 
Föreningen Orusts släktforskare
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Styrelse
Uppdrag         Namn                              Telefonnr                         E-mail                               
Ordförande Birgitta Sahlgren 0304-451 13 ordforande@orustgenealogi.se
Vice ordf. Georg Gullberg se nedan
Kassör Birgit Flyholt 0304-200 69 b.flyholt@telia.com
Sekreterare Ingemar Martinsson 0304-371 94 martinsson.ingmar@telia.com
Ledamöter Georg Gullberg 0304-505 99

Kurt Andersson 0304-445 91
Bengt Gustavsson 0304-203 68 bengt@gustafsson.name
Ragnhild Holmqvist 0304-531 59

Ersättare Arne Axelsson 0304-410 94 axelsson.arne@telia.com
Annette Petersson 0304-470 90 annette_petersson@telia.com
Ingrid Rodin 0303-77 91 81 ingridjakobsson@telia.com
Elisabet Karlsson 0304-390 12 ruckelbryggan@hotmail.se
Jarl Simonsson 0304-551 37 jarlh@telia.com

Sockenkontakter

Torp Folke Carlsson 0304-303 53, 0706-42 48 53
Myckleby Ethel Hammeltz 0304-378 57
Långelanda Hervor Solander 0304-378 94
Tegneby Birgit Flyholt 0304-200 69
Stala George Gullberg 0304-505 99
Röra Karl Johansson 0522-350 63
Morlanda Jarl Simonsson 0304-551 37
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Birgit Flyholt 0304-200 69
Gunnel Billö 031-16 78 17, 0722-29 41 16
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Ordföranden har ordet…

 Föreningen Orusts släktforskare har  valt  en ny 
ordförande.  Mitt  namn  är  Birgitta  Sahlgren  (f. 
Pettersson  i  Långelanda  socken.)  Efter  25  år 
utsocknes flyttade jag tillbaka till Orust, där mina 
rötter  finns,  utom en  liten  rotslinga  från  Tjörn, 
som tog sig över till Orust i slutet av 1700-talet. 
Det  var  min  mormorsmormors  far-  och 
morföräldrar  som  flyttade  till  Trätte  respektive 
Bräcke i  Långelanda socken.  Min man kommer 
från Sal socken i Skaraborgs län. 

 Hösten står för dörren i sin vackra färgskrud. Vi 
ser  fram  emot  en  spännande  släktforskarhöst. 
”Öppet hus” började onsdagen den 15 september 
och  håller  på  t.o.m  24  november.  Kom  till 
Kajutan i  Henån, där släktforskare finns till  din 
hjälp kl. 18 – 21 på Öppet huskvällarna. 

 Årets anbytarträff på Fregatten i Stenungsund blir 
den 23 oktober, kl. 10 – 14. Vår medlem Mårten 
Hougström kommer  att  berätta  lite  om vad han 
arbetar med i Genealogiska Föreningen.
 Hjärtligt  Välkomna  hälsar  vi  Inlands,  Tjörns, 
Orusts och övriga släktforskare!

 Till höstmötet onsdagen den 3 november kommer 
Gull-May  Lindström.  Vi  får  då  höra  hennes 
spännande  släktforskning,  kom  och  lyssna.  Se 
bifogad inbjudan.

 Årsboken om Brandalen väntar vi alla på, men 
tyvärr måste vi vänta ytterligare. Vi får se denna 
försening som en engångsföreteelse.

 Årsboken för 2011 har kommit en bit på väg.

 En bra släktforskarhöst önskar jag Er alla!

Birgitta Sahlgren

Studiebesök

En eftermiddag i maj gjorde styrelsen ett besök i 
vår  grannkommun  Tjörn  för  en  guidning  på 
Sundsby  säteri,  Margareta  Huitfeldts  hem  år 
1635- 1683. 

Vi  fick  en  intressant  rundtur  med  berättelser 
kring  bland  annat  karpdammen,  vinkastet,  de 
olika byggnaderna och personerna som levat här 
genom historien. 

På bilden ovan har Georg, Birgitta och Ragnhild 
slagit  sig  ner  i  bersån.  Den  lär  ha  funnits  här 
redan på  1600-talet  då den norske rikskanslern 
Anders Lauritsson Green var bosatt på Sundsby. 
Enligt guiden kan den norska grundlagen delvis 
ha skrivits ner just här i bersån. 

Historiska  vingslag,  intressanta  skildringar  och 
fantastiskt  vacker  natur  gjorde  studiebesöket 
mycket minnesvärt! 
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På Sundsby säteri

Foto: Ingrid Rodin
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På  bilden  är  småskollärarinnan  Ida 
Hagberg  omgiven av barnen i klass 1 och 
2, Stenshults skola. Troligen är fotot från 
1912.

I  föreningens  årsbok  från  2000 
“Folkskoleminnen från Orust” kan vi läsa 
att Ida Hagberg (från Torps socken) läste 
två terminer  vid det  privata  seminariet  i 
Göteborg  och  tog  sin  examen  som 
småskollärarinna  i  december  1902.  Året 
därpå  blev hon anställd i Stenshults skola 
där hon sedermera arbetade i hela 41 år.

Fotograf var J. Hammarstrand, Vårgårda.

Fotot tillhör Elisabeth Karlsson.
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Här ligger Järnskog

Föreningen  Orusts släktforskare

Beredskapsåren

 Där  inne,  djupt  i  de  värmländska  skogarna 
stannade vi till för en del år sedan på grund av ett 
hiskeligt åskväder och skyfall.  När ovädret hade 
dragit  förbi  så  tog  vi  oss  en  promenad  i 
omgivningarna  och  då  befanns  det  att  vi  var 
alldeles intill en hembygdsgård i ett samhälle som 
hette Järnskog.

 Järnskog ligger  alldeles  söder  om Koppom om 
man kör en liten slingrig väg emellan Åmotfors 
och Årjäng. Det som jag fann då,  där på denna 
hembygdsgård  och  som  jag  mindes,  var  den 
uppbyggnad  och  den  utställning  av  föremål, 
artiklar,  och  all  övrig  information  om  den 
kurirtrafik  som  förekom  i  dessa  bygder  under 
andra världskriget.

 Jag har funderat på Järnskog många gånger sedan 
dess  och  nu  i  år  så  passerade  vi  igen  och 
naturligtvis så blev det ett stopp och jag tog med 
mig kameran och förevigade lite bilder därifrån.
  
 När jag var där förra gången så köpte jag en bok 
om  just  kurirtrafiken  som  hette  ”Krigstid  i 
gränsbygd”,  författaren  var  Anders  Överby  och 
utgivare var Järnskogs hembygdsförening.  I  den 
kan man läsa om just  livet  i  dessa gränsbygder 
under  kriget.  En  stund  av  mycket  spännande 
läsning. Om boken går att få tag i, så är den att 
rekommendera.

 Även denna gång blev jag fascinerad av denna 
utsållning  utav  bland  annat  föremål, 
tidningsartiklar och dessa autentiska rum som var 
uppbyggda.  Och  vad  jag  har  erfarit  så  är  det 
väldigt få som känner till detta, i alla fall utanför 
Värmland.  Så  har  ni  vägarna  förbi  och  är 
intresserad  av  andra  världskrigets  historia  i 
gränstrakterna  så  är  Järnskog  ett  intressant 
utflyktsmål.  

Folke Carlsson

Museet Beredskapsåra i Järnskog
Foto: Folke Carlsson

Boken ”Krigstid i gränsbygd” av Anders Överby 
som  Folke  skriver  om  finns  att  beställa  via 
Järnskogs  hembygdsmuseums  hemsida  där  den 
även beskrivs såhär:  Boken är en skildring från 
1940-talets  beredskapstid  i  Västvärmland.  Här  
redogörs  för  kurirverksamhet  i  Värmland  och 
Norge,  flyktingtrafiken  och  episoder  från  
beredskapsförbanden.

Förutom fakta i textform innehåller boken många 
illustrationer  med anknytning till  de dramatiska 
händelser  som  utspelade  sig  här  under  andra 
världskriget.
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Vandringen i Brandalen
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Andra söndagen i juni i år  var det dags för vår 
kulturvandring i Brandalen som lockade drygt 100 
personer.  Gunilla  Isaksson  och  Folke  Almegius 
ledde  vandringen  och  berättade  om platserna  vi 
passerade, ett stort tack till er!

I förgrunden på den översta bilden ser vi Ingemar 
Martinsson och Annette  Petersson från styrelsen 
som deltog i vandringen denna soliga söndag!

På båda bilderna står vi intill strandkanten där det 
tidigare  legat  ett  varv.  Olaus  Olsson  startade 
båtbyggeriet  här  i  Brandalen  och  efter  honom 
övertog hans söner verksamheten. Främst byggdes 
lots- och jaktbåtar och den sista båten byggdes här 
1908.

Foto: Ingrid Rodin
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Presentation…

… av en styrelsemedlem

Hon döptes till Ingrid efter sin mormors mor och 
växte upp som yngst i syskonskaran på gården i 
Krogane. ”Berätta om hur det var när du var liten” 
sa  Ingrid  ofta  till  sin  mamma  eller  pappa. 
Berättelserna  fängslade  och  fascinerade  och 
kanske var det dem som ledde vidare till ett stort 
intresse för släktforskning. Som 12-åring besökte 
hon  föreningen  Orusts  släktforskares  öppet 
huskvällar  för  första  gången.  Där  träffade  hon 
engagerade  släktforskare  som  hjälpte,  stöttade, 
utbildade och inspirerade henne!

Nu – 18 år senare – försöker jag, Ingrid, skriva en 
presentation av mig själv för denna förening! En 
del har hänt sedan dess – jag är numera bosatt i 
Spekeröd. Familjen Rodin består – förutom mig – 
av Anders och våra två töser Olivia och Elsa. Jag 
arbetar  som  förskollärare  men  är  just  nu 
mammaledig.

Får  jag  en  stund över  försöker  jag  bland  annat 
hinna  med  att  lägga  in  alla  mina  handskrivna 
uppgifter  om släkten  i  programmet  Disgen  8.2. 
Mina anor finns till stor del på Orust men också i 
Västergötland.  Givetvis  har  jag  börjat  gräva  i 
Anders’ släkthistoria och då lyckats hitta en ana 
från  Orust  även  hos  honom!  Den  ska  jag  rota 
vidare i!

På årsmötet 2009 blev jag invald som ersättare i 
föreningens  styrelse  och  nu  har  jag  även  fått 
förtroendet  att  sätta  samman detta  medlemsblad 
du håller i din hand! Du får väldigt gärna komma 
med synpunkter, tips och idéer!

Ingrid Rodin

Boktips

För er som har barnbarn måste jag tipsa om dessa 
väldigt  fina  böcker  som blir  helt  unika  när  ni 
skrivit  klart  dem!  Båda  böckerna  består  till 
största delen av fylla-i-sidor som gör det enkelt – 
även för den som inte har så stor skrivvana – att 
berätta om sitt liv för kommande generationer. I 
båda  böckerna  finns  plats  för  fotografier  och 
även ytterligare text.

Hemsidor

www.kyrkokartan.se
Här kan du kommentera och recensera svenska 
kyrkor.  Söker  du  efter  en  kyrka  kan  du   läsa 
andras kommentarer och se inlagda bilder.

w  ww.myntkabinettet.se  
Sveriges  Ekonomiska  museum,  Kungl. 
Myntkabinettet  är  säkerligen  väl  värt  ett  besök 
för  den  som  är  i  Stockholm.  Annars  kan  ett 
besök  på  deras  hemsida  också  vara  intressant! 
Bland annat finns här en räknare som räknar ut 
vad en viss summa kunde varit värd ett annat år.

w  ww.gravar.se  
Här kan du söka efter gravsatta på olika platser 
runtom i Sverige.
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Till mitt barnbarn:  
samlade blad om 
mitt liv
utgiven 2008 av 
Bonnier Carlsen

Till mitt barnbarn: 
en dörr på glänt  
till mitt liv
utgiven 2009 av 
Bonnier Carlsen

Mottagare av material till medlemsbladet:

Ingrid Rodin
Rörmyren 117, 444 93 Spekeröd

eller

ingridjakobsson@telia.com

http://Www.gravar.se/
http://Www.myntkabinettet.se/
http://www.kyrkokartan.se/
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John på Högberg

Vad ett möte på Bokmässan kan bli.

Bohusläns  Hembygdsförbund  inbjöd  till 
Bokmässa ”Hembygd och kulturarv i litteraturen” 
på Bohusläns museum den 27 mars 2010. Många 
hembygds-  och  släktforskarföreningar  var  där 
med sina bokbord.
 
Annette Petersson och jag var Föreningen Orusts 
släktforskares representanter. Vi turades om att gå 
till  de  olika  bokborden.  Vi  träffade  många 
intressanta  och  duktiga  hembygds-  och 
släktforskare.
 
Till vårt bord kom Christina och tittade. Har du 
rötter  på  Orust?  -  Ja,  min  farmor  var  född  i 
Långelanda  socken.  –Vad  hette  hon?  –Eva 
Charlotta –Ja, då vet jag var hon har vuxit upp. 
Eva var barn till ”John på Högberg”, ett av torpen 
på  Kultehamn.  Pappan  hette  Johan  Leonard 
Samuelsson, kallades för John.
 
Kultehamn  är  ett  spännande  naturområde  i 
Långelanda  socken.  ”Hamn”  har  i  detta  fallet 
inget med vatten att göra, utan syftar i Bohuslän 
på  ett  kargt  utmarksområde.  ”Kulte”  är  ett 
dialekttalt  uttryck  för  en  liten  bergknalle. 
Kultehamn  betyder  därför  ”karg  utmark  med 
bergknallar”.  Flera  stenstugor  berättar  om  stor 
fattigdom och svält för bara ca 100 år sedan. 
 
Jag har så ofta funderat på hur har det gått för de 
fattiga torparnas ättlingar? Mitt framför mig står 
ett barnbarnsbarn till ”John på Högberg”. 
Vilket  lyckligt sammanträffande! 
Två dagar senare pulsade jag upp till  stenstugan 
och tog detta kort.

Idag finns här en kulturstig.  Alla torplämningar 
längs kulturstigen är förklarade som fornminnen 
och skyddas av kultursminneslagen.
Kulturstigen är ca 4 km lång.

På  Kulturstigarnas  dag den  12 sept.  kom ovan 
nämnda  Christina  med  faster  Britta  (dotter  till 
Eva Charlotta) och kompisen Kerstin, för att gå 
Kulturstigen  Kultehamn.  Vi  fick  en  härlig 
vandring  med  Sven-Olof  Karlsson,  som guide. 
Intressanta  diskussioner  uppstod med de andra, 
som gick vandringen. 
 
”John  på  Högbergs”  stuga  byggdes  av  den 
avskedade  rotebåtsmannen  Abraham  Kvick 
Johansson  1864.  När  en  båtsman  avskedades, 
fick  han  utan  pension  söka  klara  sig  bäst  han 
kunde.  Abraham  var  Eva Charlottas  morfar. 
Hennes mor Brita var 7 år när hon flyttade dit. 
Abraham Kvick odlade förmodligen upp marken 
framför  huset.  Han  dog  där  året  efter  Evas 
födelse. 
 
För 110 år sedan, var Eva 10 år och gick i dessa 
marker  plockade  svamp  för  att  konservera  och 
ställa in i jordkällaren. Här gällde det att få något 
att äta under vintern.
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Christina är duktig svampkännare, vi lärde oss en 
hel  del  om svamp  under  vandringens  gång.  Av 
farmor Eva hade Christina fått sin svampkunskap. 
 
Nu  går  vi  här  och  funderar  på  hur  de  i 
verkligheten hade det.  Idag finns här skog, men 
då var det ljung och torv som man hade att tillgå 
för att elda och värma sig med.
 
Både Eva och hennes syster nådde nästan 90 års 
ålder. Av Evas barn har 4 blivit över 90 år, 2 lever 
ännu, härutöver finns det 3 yngre.

Kafferast utanför Ransberg, blev en härlig paus på 
vandringen. I detta torp bodde Helga Andersson 
till sin död 2 dagar före 90-årsdagen 1995. Vi fick 
höra  många  intressanta  och  spännande 
levnadsöden under dagen. 
 
Kulturstigarnas dag fortsatte vi hemma på Burås 
med släktforskning och studerande av gamla kort 
som Britta och Christina hade med sig. Det finns 
verkligen  mycken  och  viktig  information  att 
hämta  från  barn  och  barnbarn  till  torpare  på 
Kultehamn.
 
Birgitta Sahlgren
Foto och text
Faktatext Kultehamn Bohusläns museum
och Kultehamn Orusts kulturnämnd        
 

  

 

Sveriges Släktforskarförbund
Sveriges Släktforskarförbunds pris - Hederspriset 
till  Viktor Örnbergs minne - utdelades till  årets 
pristagare i  samband med Släktforskardagarna i 
Örebro den 28-29 augusti. 

Pristagarna journalisterna Gunilla Nordlund och 
Elisabeth  Renström  fick  priset  för  att  man 
kombinerat sin kunskap och sitt stora intresse för
släktforskning  med  journalistiken  och  skapat 
radioprogrammet  Släktband,  som  hittills  har 
avverkat  åtta  säsonger  i  Sveriges  Radio  P1. 
Prissumman är 10 000 kr. 

Sveriges  Släktforskarförbund  och  dess 
medlemsföreningar  gratulerar  pristagarna  som 
hälsar  till  alla  släktforskare  att  de  är  mycket 
glada  och  stolta  över  att  ha  få  mottagit 
släktforskarnas eget pris. 

/ Sveriges Släktforskarförbund 

Den 20 september 2010 startar en ny omgång av 
Släktband. 

Insideraffärer  och  brott  mot  datalagen  var 
anklagelsepunkter  som 1800- alsmänniskan inte 
ens  kunde  föreställa  sig.  På  samma  sätt  kunde 
människor i andra tider göra sig skyldiga till brott 
som vi idag står förundrade inför - brottet att vara 
arbetslös,  att  resa  omkring  utan  tillstånd,  att 
organisera  sig  fackligt  eller  kritisera  kungen. 
Men  vissa  brott  är  sig  lika  och  betraktas  med 
samma allvar, nu som då. 

I en ny upplaga av Släktband kommer vi bland 
annat  att  berätta  om  människor  som  kom  i 
klammeri  med  rättvisan.  Genom att  synliggöra 
deras  öden  speglas  också  människosynen  vid 
varje tidsperiod. 

Om du har funnit öden som du tror skulle passa i 
den  här  serien  får  du  gärna  höra  av  dig  till 
Släktband: 

Sveriges Radio 
Släktband, 906 15 Umeå

slaktband@sr.se
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Efterlysning
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Efterlysning
Dessa tre foton finns i album jag har efter min farfar Anders Bernt ”Bernander” Jakobsson 
och hans syster Jenny Bernhardina Jakobsson. Jenny var född 1887 och Bernander 1890, i 
Barrevik, Morlanda. Jenny dog 1922. Bernander var fiskare och sjöman, gifte sig 1923 och 
flyttade till Lunna i Myckleby socken. Känner ni igen någon av dessa på fotografierna?
Hör i så fall av er till mig! Ingrid Rodin 0303-77 91 81 eller 0703-92 58 20.

Aktiviteter hos våra grannar
Tjörns släktforskare www.tjsf.org Inlands släktforskare www.insf.se

19/10
Öppet Hus, Bibl. Skärhamn 18:30-21:00 14/10

Anbyte, Prästgårdsladugården, 
Kärna 11:00-14:00.

2/11
Öppet Hus, Bibl. Skärhamn 18:30-21:00 20/10

Anbyte, Prästgårdsladugården, 
Kärna onsdag, 18:00-20:00.

13/11
Anbyte, Bräcke 10:00-13:00 11/11

Anbyte, Prästgårdsladugården, 
Kärna 11:00-14:00.

16/11
Öppet Hus, Bibl. Skärhamn 18:30-21:00 17/11

Anbyte, Prästgårdsladugården,
Kärna onsdag, 18:00-20:00.

7/12 Öppet Hus, Bibl. Skärhamn 18:30-21:00 20/11
Anbyte, Fregatten i Stenungsund 
11:00-14:00.

11/12 Anbyte, Bräcke 10:00-13:00
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Aktiviteter hos Orusts släktforskare under hösten 

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 

(finns på 2 av 3 datorer)
Sveriges befolkning 1980 Svenska ortnamn
Sveriges dödbok 1947-2006 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! 

13/10 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan 
kl. 18-21

Birgitta Sahlgren, Folke Carlsson
och Arne Axelsson

20/10* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan 
kl. 18-21

Kurt Andersson, Georg Gullberg
och Jarl Simonsson

23/10 Anbytarträff
på Fregatten, Stenungsund kl. 10-14

I år håller vi i anbytarträffen och bjuder in 
Tjörns- och Inlands släktforskare 

27/10 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan
kl. 18-21

Ingemar Martinsson, Ethel Hammeltz
och Margit Olsson

3/11 Höstmöte, Kulturhuset Kajutan kl. 19
(se även separat inbjudan)

Gull-May Lindström 
”Förr fanns det oäkta barn” 

10/11* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan
kl. 18-21

Georg Gullberg, Annette Pettersson
och Birgitta Sahlgren

17/11 Öppet hus på Kulturhuset Kajutan
kl. 18-21

Ingrid Rodin, Arne Axelsson
och Annette Pettersson

24/11* Öppet hus på Kulturhuset Kajutan
kl. 18-21

Jarl Simonsson, Kurt Andersson
och Georg Gullberg
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