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Ordföranden har ordet
Ny ordförande behövs
Vi har haft årsmöte i Svenska kyrkans församlingssal på
Hönö. Efter fem år tycker jag att mina idéer och engagemang har avtagit och jag har många andra saker som jag
vill ha gjort, innan man försvinner från denna Jord. Så därför Tackar jag för mig, och stiger åt sidan som ordförande
och avgår ur styrelsen för ÖÖSF. Men det kommer säkert
någon ny som vill ta rodret. Men för tillfället har vi inte
någon ordförande i föreningen. Hör gärna av dig till någon
i styrelsen om du känner dig manad att ta över efter mig.
Det har varit roliga år.

Våren på gång..
Våren börjar så sakta komma tillbaka efter en ånyo snöfattig vinter ute på våra öar. Bina har varit ute o rensat sig och
kollat om det kan vara något att hämta i naturen, möjligtvis
lite vatten kan de hitta. I skrivandet stund har vi haft en
vecka nu med härligt vårväder på dagarna med kalla nätter, men framför allt stilla. Mängder med bin har varit och
botaniserat bland de få blommorna som är utslagna, var de
hittar sin pollen förstår jag ej men benen är fulla med pollen då de kommer hem till kupan.

Nya ansikten
I ”Forskarrummet” på vårt fina bibliotek har det varit ett
antal nya medlemmar som har startat med att leta efter sina
anor, och det är ju alltid roligt, tycker vi. Sen har vi ju alltid
de trogna, som kommer varje måndag, och det är ju alltid
trevligt att mötas, o prata om gamla bilder som deras fäder
och mödrar har sparat till eftervärlden, tiden har gått så
långt med oss att vi inte känner igen alla på fotona. Men
det har ju visat sig att ansiktsdragen kommer igen på barnbarn osv. så man kan komma på vem det är den vägen. Men
det är ett stort jobb, men roligt.

Efter årsmötet fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av Per Stenros som pratade om Bohusläns Historia
som ligger oss varmt om hjärtat.

Bussresa
Vi kommer den 21 maj att göra en bussresa upp genom
Bohuslän mot de norra gränstrakterna mot Norge samt
Fredrikstens Fästning samt kolla på Vitlycke Hällristningsmuseum och lite annat. Det ser vi fram emot.

Vandring
Jag prata nyss med en av våra medlemmar, Bengt Hansson
på Hälsö, vi planerar att till hösten (troligtvis 12 september,
mer info kommer) tillsammans med honom ha en trevlig
”vandring” bland de gamla husen på Hälsö med Bergs o
Petters varv. Eventuellt kommer vi även att få se gamla bilder från denna svunna epok med skeppsbygge på Hälsö.
Detta ser vi verkligen fram emot.
Tack för mig o ha en fin vår o sommar

Ordförande

Claes-Göran Sörensson

1100 bilder
Själv har jag ”scannat” in de kort, och gjort dem digitala,
som Sigge Olofsson tagit under Hönökonferenserna 19471958, ca 1100 foto av olika kvalitet. Många människor
känner man igen men de flesta inte. En historisk skatt
tycker jag.
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Bussresa

Vårens medlemsresa går till Norra Bohuslän och gränstrakterna
Fredrikstens Fästning Halden Vitlycke hällristningar
Vi reser med 7:50-färjan från Pinan. Vår guide Lisbeth stiger på vår buss i Stora Höga.
E6:an tar oss vidare mot Munkedal. Här dricker vi kaffe på Hensbacka Herrgård som tidigare varit Skogsbruksskola.
Längs Blågröna vägen färdas vi genom Bullarebygden upp mot Vassbotten och gränsen mellan Sverige och Norge.
Vi stannar vid Älgafallet, Götalands högsta vattenfall (46m) som ligger mitt i gränsen.
Vi fortsätter in i Norge på östra sidan av Idefjorden. På svenska sidan ligger stenhuggarsamhället Krokstrand.
Vårt nästa stopp är Fredrikstens Fästning.
Vi får höra om Karl XII som stupade här 1718.
Vi börjar med att äta lunch på Fredrikstens Kro som ligger i anslutning till fästningen.
Efter lunch går vi in på fästningen ser oss omkring och tittar på utsikten innan vi åker genom Halden mot Svinesund.
Den nya bron tar oss tillbaka till Sverige och via den nya motorvägen vidare mot Tanum. Här besöker vi Vitlycke Hällristningsmuseum. Vi ser den stora hällen, gör ett besök i bronsåldersbyn innan vi avslutar med kaffe.
E6:an tar oss vidare mot Stora Höga där vår guide lämnar oss.
Ca 20.00 är vi hemma igen.
Kostnad 500 kr som betalas på bussen.
Senaste anmälningsdag är 1 maj. Maila agneta@oosf.se eller ring 96 50 41

Ur Jo h a n Pe t t e r s s o n s b o k ” Br e v i B o h u s l ä n b e r ä t t a r”
O M F RU H U I T F E L D T S L I K K I S TA

Utdrag ur brev till professor Sven Nilsson, Lund
Tjörn d 4 Octob 1845. - - - Vederbörande I Götheborg stoppade pipan I säcken och missiverade mig tillbaka till Ekström
på Tjörn, ökande sålunda sitt förra syndaregister med den af en ömklig svaghet.
Ett oväder samlar sig öfver mitt hufvud. Farbror känner affären med Schiller, och huru denne stupade, samt undras således
lika litet som jag på att denne usling vill hämnas. Han ernar anklaga mig för mitt öppnande af fru Huitfeldts likkista. Hur
med detta sistnämnda tillgick känner farbror äfven af min berättelse förledet år, då samma hotelser voro i svang, men jag
vill likväl i korthet upprepa detsamma. I afsigt att få se och afteckna Margr. Huitfeldts balsamerade lik öppnade jag och en
prest Apelberg hennes i Walla kyrka förvarade likkista år 1841 i maj månad. Troende mig finna en inscription på en liten
guldring hon bar på lillfingret hemtog jag denna, visade den för alla menniskor och ville att Ekström skulle förvara den
i pastors archivet. Då denne ej ville det, låg ringen hemma ett par månaders tid, hvarefter jag i närvaro af ofvan nämnda
Apelberg satte den åter på likets finger, tillspikade kistan och satte den i bättre stånd än den varit förut. Detta skedde allt
1841. Men 1844 öppnades kistan af några ståndspersoner, utan att åter hopsättas, hvarefter en hel hop folk ständigt besåg
liket. Nu lär Schiller skola stämma mig för inbrott i kistan. Jag kan väl aldrig råka ut för ledsamheter af allvarligare beskaffenhet i och för denna sak? Skulle emedlertid icke farbror godhetsfullt vilja härom rådgöra sig med någon skicklig jurist
dernere för att inhämta hans tankar om saken och derom med första underrätta mig. Schiller skall emedlertid d-n taga,
emedan jag i samma stund jag får stämningen ernar för hela svenska allmänheten bekantgöra hans skälmstycken. Hvad
min graföppning vidkommer har jag anset den så loflig att jag i sista delen af Boh Beskr. Omtalat den de facto genom min
beskrifning öfver liket 1).
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Jag har nu skrifvit till Hildebrand rörande min önskan att blifva anställd vid Museum. Ekström har för samma ändamåls
vinnande satt Retzius på Berzelius, och jag emotser nu med fruktan och hopp bref ifrån Stockholm. Jag äger i Götheborg
en bekant s.k. God vän, handlande till yrket, och med namnet Edvard Bergström. Dennes svägerska har i sommar blifvit
gift med en handlande i Boston, och genom honom kan farbror således säkert få underrättelse om verkliga förhållandet
med sin Carl, ehvad farbror nu vill direct vända sig till Bergström eller mig eller berörde handlande, hvilken jag tror, de
sa vara Engelsman.
Här ligger sista delen af Bohusl. Beskrifning och väntar på frakt till Lund och farbror, men i händelse sådan ej yppar sig
skall jag med posten öfversända honom. Här uppe ha vi haft 3 veckors oupphörligt regn med fruktansvärda stormar och
hagelbyar. Säd finnes ännu ute under bar himmel och potäterna hålla på att ruttna i jorden.
Genom farbror frambär jag mina complimenter för fru professorskan och farbrors öfriga familj och - - - sig med mig förena alla på Tjörns Prestegård. Gubben Ekström lefver såsom man kan lefva då man hvar dag hafver ett halft tjog blodiglar
omkring säkerhetsventilen. Jag talade väl om att Calle är förlofvad med fröken A. Bildt 2).

A E Holmberg
Beskrivningen lyder så: ”Af hennes wäl bibehållna lik synes, att hon warit liten till wäxten, haft ett bredt, fetlagdt och intryckt
ansigte, liten mun, trubbig näsa och rödaktigt hår”.
2)
Carl Johan Ekström var son till prosten C U Ekström. Agneta Bildt var dotter till Olof Bildt på Torebo, Morlanda socken.
1)

Fyrvaktare David Johansson (1836-1865)
En dramatisk släkthistoria avslöjar sig när man utforskar David Johansson släkt. Det förekommer mycken ond, bråd död
och flera olika släktforskarvinklar. Denna släkthistoria går från början av 1800-talet till nutid och handlar om en tid som
ligger oss närmare än den jag brukar forska i. Jag har vid ett föredrag kortfattat berättat om Davids tragiska död, men
inte skrivit något än. Han blev vådaskjuten till döds på sin systers bröllop, var nygift och väntade sitt första barn som han
aldrig fick se.

Innehåll:
• Vådaskjutning med tre syskon inblandade
• En fyrvaktare på Vinga
• Två flerdubbelt olyckliga änkor
• Namnet David från 1600-talets Tyskland till nutidens Bohuslän
• En släktgren som fick betydelse för världshistorien
• Avslutande funderingar

Vådaskjutning med tre syskon inblandade
Kronologisk rekonstruktion, minut för minut, timme för timme, utifrån olika vittnesmål:

Figur 1 Fotö. Vinga i bakgrunden.
Från Agneta Zachariassons bildsamling
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Hemmadottern Matilda Johansdotter från Björkö Sörgård
och fiskaren Sven Eriksson från Fotö skulle gifta sig. Året var
1865, och släktingar och vänner från Fotö, Björkö, Vinga
och Hönö samlades på Fotö. Hur bröllop gick till förr kan
läsas i Hembygdsprojektets Fotö-del. Bröllopet stod fredagen den 7 april, en vecka före påsk. Flera gäster stannade
kvar åtminstone till lördagen. Matildas bröder David och
Johan Leonard låg över i bröllopsstugan. De vaknade tidigt.
Klockan sju gick de en sväng till Anders Andreassons hus,
David iförd kjol och huvudsjal som ”en tiggargumma” och
Johan Leonard med pistol. Han sköt lösa skott mot David.
Sedan gick de, men David kom strax tillbaka med en kvast
under armen och bad om en bit bröd.

för allmogen, Johannes lotslärling då, lotsförman senare,
och Erik fiskare). De inblandade och vittnena förhördes.
Fyrvaktare Pettersson hade lämnat sitt vittnesbrev undertecknat 17 april. Obduktion företogs 20 april och utlåtande
avgavs 24 april och togs med vid rättsförhandlingen den 4
maj. Åklagaren yrkade på böter för Edvard och Johan Leonard. Den 16 juni fälldes domen. De dömdes att böta 100
daler riksmynt var och att tillsammans ersätta obduktionen
och begravningskostnaderna, de senare på 129 daler riksmynt. Var och en skulle då betala ungefär 10.000 kronor i
dagens värde.

Vid niotiden tog Johan Leonard sin pistol som låg i fönstret
i kammaren och sköt ett skott (troligen inte löst). Sedan
tog David den och sköt lösa skott ”med knallhattar”. David
satte sig sedan i en soffa i ett hörn av rummet, medan Johan
Leonard sysslade med pistolen. Han laddade den nu med
”litet papper till förladdning på krutet”. Edvard Zackrisson
från Björkö Ryd var gift på Fotö och var med på bröllopet.
Han sov hemma och kom bort till bröllopsstugan på morgonen. Där upptäckte han pistolen och ville låna den, vilket
han fick. Han frågade om den var laddad. Johan Leonard
sade då att den hade knallhatt på. David hade då gått ut.
Edvard tog vapnet, och han och Johan Leonard gick ut.
David stod framåtlutad iklädd kvinnokläderna. Andra bröllopsgäster uppehöll sig i närheten. David sade till Edvard
att skjuta honom i baken med pistolen. (Vi förstår exakt
hur han uttryckte det på vårt vilda språk). Han visste inte
att den var skarpladdad (laddad ”med löst krut” men ändå
farlig på nära håll). Edvard höll den tätt intill Davids ryggslut och sköt av skottet. David skrek till. Edvard trodde att
det var på skoj eftersom de hade lekt så innan men det small
oväntat högt. David föll, och det hade tagit eld i kläderna.
Edvard fick se blod och utbrast: ”kors det var skott uti”
och David sade: ”aj, jag dör”. Fyrvaktaren på Vinga Abraham Pettersson var en av bröllopsgästerna. Han fick höra
ett ”förfärligt Jemmerskri” och efter några minuter kom
Edvard ”springandes och grät och ropade med full hals och
sade jag springer i sjön”. Abraham följde med och fick se
”David ligga på marken framstupa och sam i blod”. Han
undersöktes, varvid man upptäckte det stora, djupa såret,
och David bars in under svåra smärtor.

David Johansson föddes 1836 som femte barnet av åtta
till fiskaren Johannes Gunnesson och hans hustru Karin
Christoffersdotter på Björkö Sörgård. Han blev fyrbiträde
på Vinga 1854 3/8 och flyttade dit och fick tjänstgöring i
den nya blinkfyren. Han hade i arvode 150 daler om året.
David var nog en ”spelevink” som inte alltid tog så allvarligt
på saker och ting, med tanke på upptågen vid bröllopet och
att han dömdes ett par gånger; 1856 16/10 ”arresterad på
högvakt 4 dygn för försummelse i tjensten. enl. hr. lotsdirekt. Utslag”, och ”1864 d. 11/5 af distr. chefen varnad för
begången försumlighet och ordning”.

En fyrvaktare på Vinga

Man skickade bud efter läkare på Känsö och i Göteborg. Dr
Waltman på Känsö kom och försökte hämma blodflödet
men lyckades inte. David dog efter sex timmar, klockan 3
på eftermiddagen. Provinsialläkaren Montén var på väg till
Fotö, men vände om när han hörde att David redan var
död. David var hela tiden vid full sans. Fyrvaktaren Abraham Pettersson vittnade: ”…bad sin Gud först och sist om
förlåtelse och en salig hädanfärd, och bad och sade dessa
orden: hwad I gören, så ställ om att hvarken den som ladda
eller den som sjöt mig får lida något, ty dett var min egen
skuld, och ett straf utaf Herran”.
Man höll förhör på Fotö den 20 april, torsdagen efter påsk,
i närvaro av Johannes Olsson på Heden och Erik Pettersson
på Fotö (dessa var antagligen där i egenskap av företrädare
–5–
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De forna fyrtornen
(efter teckning av J.A. Holmquist

Figur 2 Ur bok av Claes Krantz. Det andra
fyrtornet av dessa byggdes 1854.

I Johnny Söderlunds bok om Vinga kan man läsa om hur
den rödmålade båken brann ner den 28 november 1856
(bara någon månad efter Davids straff enligt ovan). Då
tjänstgjorde David Johansson som fyrbiträde i den nya
blinkfyren (eller blänkfyren) och blev larmad av fyrvaktaren Olof Persson som höll vakt i den gamla fyren. Fler
rusade till, bl.a. fyrmästare Abraham Pettersson som skulle
komma att vittna vid rättegången 1865 enligt ovan, men
man kunde bara vanmäktigt åse hur båken brann ner till
grunden på bara en timma.

Två flerdubbelt olyckliga änkor
Davids hustru hette Karolina Karlsdotter. Fadern var lots
och bodde i Hult på Hönö. Carolina blev alltså änka och
födde tre månader efter Davids död en dotter som vid dopet fick namnet Davida. Efter sju år gifte Karolina om sig
med fiskaren Albin Hansson från Hönö Västergård. De fick
sex barn. Karolina blev återigen änka när Albin drunknade
under fiske den 17 juli 1907. Sönerna Karl och August var
också fiskare. Ett år efter att ha mist sin andre make, miste
hon nu båda dessa söner och mågen Axel Bryngelsson! De
drunknade på Nordsjön den 5 maj 1908 på fiskebåten Tärnan då de blivit påseglade av en finsk ångbåt, ”Urda”. Axel
och dottern Amanda Konstantia hade då bara varit gifta ett
halvår, och det blev inga barn. Hon levde sedan som änka
hos modern Karolina i 63 år till sin död.

Sonen Karl Hansson hade gift sig 1899 med Maria Karlsdotter från Fotö. Efter Karls död flyttade hon till Öckerö
Sörgård, där hon levde som änka i 65 år. Karl och Maria
hade tre söner. De blev också fiskare. Dessa tre, som var
Marias enda barn, gick samma oblida öde till mötes som
fadern och de andra släktingarna. Det står om den ene i
dödboken, men det gäller väl alla tre: ”Besättningsman å
motorjakten Thelma som med man och allt spårlöst försvann i Nordsjön omkr. den 12 Jan.” De var 17, 20 och 22
år gamla, ingen av dem gift. Tre unga män till var med på
båten och drunknade samtidigt. Karolina levde då fortfarande.
Det är svårt att värdera vem av Karolina och Maria som
drabbades värst. Karolina miste två män, två söner och en
dotters man, samt tre dottersöner. Maria förlorade en man,
svärfadern och två svågrar, samt tre söner; alla hennes barn.
Karlolina var 63 år när hon blev änka för andra gången, så
det kanske inte så konstigt att hon inte gifte sig igen. Men
dottern Amanda Konstantia var bara 26 år när
hon blev änka, och Maria var 30 år. Kanske de blev knäckta
av sina svåra förluster och inte orkade bilda ny familj med
risk för fler olyckliga händelser.
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Namnet David från 1600-talets Tyskland till
nutidens Bohuslän
David Johanssons alldeles för tidiga och tragiska död gjorde
att i alla fall hans namn levde vidare. David hade sju syskon, det ena dock inte överlevande till vuxen ålder. Alla
de sex vuxna syskonen fick barn. Fem av dem namngav
barn, födda efter Davids död, David eller Davida. I vissa
fall fördes namnet vidare i en eller flera generationer som
tilltalsnamn eller andranamn. Se nedan i översikten! Den
ende av Davids syskon som inte fick en son eller dotter med
detta namn var brodern som hade laddat pistolen, Johan
Leonard. Hade han så dåligt samvete att han inte ville bli
påmind? Mera om Johan Leonards liv och ättlingar skildras
nedan, då jag tyckte det var intressant att se hur det gick för
honom, en av de inblandade.
Längst in i nutid finner vi namnet David hos mitt kusinbarn, David Johanssons dottersons dottersons son, född
1977, och hos Davids syster Matildas (som gifte sig på
Fotö) dotterdotters dotterson, född 1981.
19 efterkommande med namnet David/Davida (med små
bokstäver om personen bara hade ett förnamn eller om
tilltalsnamnet är för mig okänt, med födelseår). Namnet
David betyder älskad.
Anna Johansdotter (född 1826 20/3, bosatt på Björkö Sörgård): dotter DAVIDA Kristina 1869.
Johanna Sofia Johansdotter (född 1828 5/2, bosatt på
Björkö Sörgård): son David Amandus 1867.
Gustav Johansson (född 1830 26/6, skeppare på Styrsö):
son David 1870 (skeppare, drunknad 1903), dotterson
John David 1900 och dennes son Bengt David 1931, dotter till annan dotter till Gustav Edit Margot Davida 1905.
Zackarias August (född 1833 24/10, bosatt på Björkö Sörgård): son David Amandus 1871, dotterson Karl David
TORVALD 1911.
David själv (född 1836 5/2, bosatt på Vinga): dotter Davida 1865 (bild nedan), hennes son DAVID Emil Julius
1890, hans son RUNE David 1921 och dottersons son Lars
DAVID Ragnar 1977, Davidas dotterdotter KARIN Davida Josefina 1919.
Figur 3 Från kopia av tidningsartikel överlämnad
av Lennart Larsson

Matilda Johansdotter (född 1839 17/6, bosatt på Fotö och
i Göteborg): dotter Lagra DAVIDA 1867, hennes son DAVID Fridolf 1891, dennes son DAVID Helge 1917, Davidas dotter Svea FRIDA Davida 1904, hennes son Sven
David 1939 och dotterson DAVID Matthias 1981.
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Figur 4 Davida Davidsdotter med sin man Karl Eriksson

Men hur var det nu med Tyskland? Jo, David Johanssons
mormor hette Anna Davidsdotter och var dotter till David
Martinsson i Kyrkeby Mellangård, född i Västra Röd i Harestad socken på Inland. David Martinssons farfar var David Schultz i Västra Röd. David Schultz var född omkring
1672, enligt släktforskaren Sven Olof Josefsson i Kungälv, i
Brandenburg. Han tjänstgjorde som hovslagare vid Bohusläns södra kompani till 1727 28/6 och dog 90 år gammal.
David var gift med Milla Larsdotter, dotter till kyrkoherden
i Marstrand Lars Påskesson Vandelin (hans ursprung omtvistat – enligt en uppgift son till en ej belagd präst Påske
Larsson, enligt min mening son till den bl.a. i tullräkenskaperna nämnde skepparen Påske Jensen i Marstrand). David
Schultz skall ha kallats ”Tysken på Röd” och haft förmågan
att gå långa sträckor på styltor, ja ända upp till Uddevalla!
Jag har fått dessa uppgifter av Daniel Fransson som i sin tur
fått dem av någon inlandsbo som hört om honom så långt
efter hans död.

En släktgren som fick betydelse för
världshistorien
Johan Leonard Johanssons liv har jag granskat inför den
här artikeln, och det har visat sig mycket intressant. Vad är
egentligen intressant med en människas liv? Det kan ju vara
lika intressant med vardagsslit, risker och svåra händelser
som man så lätt kan gå förbi i sin jakt på anor. Det som kan
verka intressant, kan egentligen vara något negativt, då sådant tenderar att dominera i de källor vi har tillgång till. Jag
tänker då på domböckerna. Men Johan Leonards biografi
innefattar flera detaljer som man kan fundera över (men
kanske aldrig få svar på) och forskningsmetoder som det är
roligt att förmedla.
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Figur 5 Nykterhetsvärdshusvärden Johan Leonard Johansson.
Fotot skickat av hans dotterdotters dotter Sonja Lindström.

Johan Leonard (JL) föredrog att kalla sig Johansson och inte
Johannesson. Han kom att bosätta sig i Göteborg 1868 när
han gifte sig. Hustrun hette Clementina Amalia och var
dotter till en färgeridräng i Tölö socken i norra Halland.
Hon dog 1892 av lungsot, 48 år gammal. Vid vigseln benämns JL sjöman, men 1871 fabriksarbetare och från 1873
nykterhetsvärdshusvärd. Sådana värdshus startades som en
reaktion på det utbredda supandet på 1800-talet och erbjöd mat och alkoholfria drycker. Det har visat sig svårt att
få fram adressen till sådana värdshus i Göteborg. Familjen
bodde på Sillgatan2, där man ägde en fastighet värderad
till 160.000 kronor, dock med ett lån på hälften. Man kan
ändå undra varifrån man fått så mycket pengar. Det motsvarar 10 miljoner kronor i dagens värde. De fanns kvar när
hustrun dog 1892, men var helt borta när JL dog 1927.
Han ägde då bara 50 kronor! Det kan vara så att hans måg
och/eller barnbarn spekulerade bort hela egendomen. Mer
om detta nedan.

Johan Leonard och hans hustru fick många barn, men alla
överlevde inte till vuxen ålder. Fyra dog små och en dotter
20 år gammal av tbc. Den äldste sonen försvann ur källorna
1883 som 17-åring (”obefintlig” i hfl) och nämns inte i bouppteckningarna 1892 eller 1927. Han bör alltså ha varit
död senast 1892. Tre söner emigrerade till Sydafrika, den
ene av dem ej med i bou 1927 och troligen död utomlands.
En son, James Oscar Verner, blev kvar i Göteborg och gifte
sig där och har ättlingar som lever nu. Dottern Tyra är tillsammans med sonen James de enda av barnen, vilkas öden
som vuxna är kända.
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Figur 6 Hamnen i Kapstaden som den kan ha sett ut i början av 1900-talet.
Taffelberget i bakgrunden. Kommer röken från ett ånglok? Från nätet.

Detta med Sydafrika är intressant. Det vi vet om släkten där
är nästan uteslutande det som rör dottern Tyra. Hon blev
gift 1896 med Albert Gornitzka. Han var norrman. Släkten
har polska anor. Albert kom mest att arbeta i tobaksbranschen. Han var bl.a. med om att starta fabriken Tiedemans
som ännu finns kvar. Albert och Tyra bodde några år i Göteborg och Värmland, men emigrerade sedan till Sydafrika,
liksom Tyras bröder. Tyra åkte med dottern Margit 1899,
medan Albert hade kommit dit ett par år tidigare. Han
var först (liksom fadern i Norge) stationsinspektor utanför
Kapstaden och Johannesburg. Under den tiden pågick Boerkriget, där Winston Churchill deltog i striderna. Vid ett
tillfälle måste han fly, och då ordnade Albert tågresan till
portugisiskt område. För detta fick han medalj av engelska
regeringen. Man kan säga att Albert var med och ordnade
så att världshistorien fick sin gång som den gjorde under
Andra världskriget!
Omkring 1907 byggde man hus väster om Johannesburg
och drev en tobaksplantage. Efter sex år hade man förlorat
allt man ägde och hade och blev tvungen att lämna landet.
Under några år arbetade Albert för Svenska tobaksmonopolet. Familjen kom sedan till Oslo, men de sista åren bodde
man i Stockholm.
Uppgifterna om de senare generationerna i den här släktgrenen har jag kunnat komplettera (särskilt det från och med
Albert och Tyra och det om Sydafrika) med hjälp av Johan
Leonards dotterdotters dotter Sonja Halbo Lindström. När
jag inför den här artikeln tittade i min brevväxling med
Daniel Fransson, fann jag ett brev från 1993. Där beskrev
Daniel hur han på Landsarkivet av en tillfällighet kommit
i kontakt med Sonja och hjälpt henne i släktforskningen.

Han skrev också vilket år hon var född. Detta gjorde att jag
kunde söka henne via nätet, och så ringde jag dit. Hon blev
mycket glad att få kontakt med en hittills okänd släkting
och var fortfarande mycket intresserad av släktforskning.
Sedan skickade hon över en del av det hon hade hittat, och
så kunde jag som nämnts komplettera det jag funnit. Det
kan finnas mer om de bröder som emigrerade till Sydafrika
i brev som Sonja har och skall gå igenom.
Jag vill återigen betona hur fantastiskt det är med datoriserad släktforskning. Man får ju nu tillgång till hela Sveriges kyrkböcker och en stor del av bouppteckningarna och
domböckerna och en del av mantalslängderna. Det går fort
nu. Tänk på hur det var förr att beställa mikrofilmer och
-kort och vänta flera dagar! Något som man måste tänka på
är alla register som finns, inte minst de oumbärliga sökbara
register som upprättats (till stor del av Rolf Nilsson) för
Öckerö socken: mantalslängder, husförhörslängder, kyrkböcker, flyttningsattester och andra. I Arkiv Digital finns
landsarkivets släktnamnsregister för Bohuslän och Västergötland (där via ”register” i rutan ”avancerade sökalternativ”) och de register som är upprättade för städerna (hfl,
födelse-, vigsel- och dödböcker mm) direkt i dessa städers
digitaliserade volymer, liksom ”tryckt litteratur” i rutan
”avancerade sökalternativ” där man kan hitta universitetens
biografier för präster och andra som hade möjlighet att studera. Det finns dock fel och stavningsvarianter som gör att
man måste söka på olika sätt för att hitta allt.
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Man måste också googla! Då kan man hitta släktöversikter och intressanta diskussioner som kan ge det man söker
och så undvika dubbelarbete. Naturligtvis med urskillning;
inte allt är riktigt där, men det kan vara värt att undersöka. Man når hela världen och kan komplettera släkten
med nu levande personer. Det finns ibland publicerade foton. Albert och Tyra fick en son som blev bosatt i Sydafrika
och fick familj. Det kom fram flera namn på hustrur och
barn med engelska och holländska namn. Det visar sig när
man söker på andrahandsuppgifter att stavningen kan vara
fel. Då måste man söka på olika stavningar och med olika
kombinationer av namn och andra uppgifter. Jag hittade
anor från England och Skottland, liksom en ingift kvinna i
Sydafrika som var född på Java. Man kan lära sig om livet
förr på det sättet, och det går i alla fall bra för den som kan
engelska. Men genealogiska data på andra språk kan ofta
förstås genom att det rör sig om ett fåtal ord och att de är
uppställda på sätt vi är vana vid (kyrkböcker i Norge och
Finland finns gratis på nätet – till skillnad från Sverige!).
Det kom fram uppgifter om nu levande ättlingar i Sydafrika som är fastighetsmäklare och researrangörer. Många
sådana uppgifter har jag samlat, men det är ju omöjligt att
ta med dem här. Om någon är intresserad kan jag lämna
dem enskilt.

Avslutande funderingar
Det kan tyckas lite väl detaljerat att skildra Davids död så
noga, men jag tycker han är värd detta med tanke på hur
det gick till och för att visa hur man kan få fram sådant
150 år senare. Det är också viktigt att begrunda hur man
inte ska handskas med vapen. Det rörde sig om bristande
kommunikation och bristande respekt för vapen. Man kan
lära sig av detta att inte leka med vapen, inte lämna över
vapen mellan varandra, att alltid vara tydlig och tänka att
det är bäst att vara helt säker än att chansa. Ingen av de inblandade var direkt skyldig, men genom summan av olika
misstag eller brister uppkom en dödlig situation. Vi får genom rättsprotokollet veta hur man reagerade och pratade
för 150 år sedan. Det känns som om det kunde ha hänt just
nu. Personerna kommer närmare oss och förblir inte bara
namn och födelsedatum.

Men alla som gick att hitta var många. Den här släkten
hade många stora familjer med i vissa fall fler än tio barn.
Släkten bredde ut sig på Björkö, Knippla, Styrsö, Donsö
och i Göteborg (enstaka i Västergötland och Värmland, liksom Sydafrika). De som bodde på öarna var till allra största
delen fiskare. Många var frikyrkliga (i hfl ”Icke döpt” eller
”döpt av lekman”).
En liten demografisk studie (jag räknade antal barn i de första generationerna och fick fram följande (antal barn som
fick barn i sin tur, inom parentes det totala antalet barn
inklusive dem som dog små eller barnlösa som vuxna):
I (Johannes och Karins generation) =2
II (barn) =7 (8)
III (barnbarn) =21 (44)
IV (barnbarnsbarn) =70 (86)
Sedan är det ingen mening att räkna, då det blir för många
i de generationerna som inte gått att få fram. Man ser att
antalet ättlingar ökade med en förvånande precision av 3,5
gånger för varje generation. Nu säger detta inte så mycket
utan jämförelse med andra släkter, men var och en som
är intresserad kan ju göra egna beräkningar för att se hur
talrik en släkt är. Säkerligen blir ökningen mindre än 3,5
gånger per generation när man kommer mer in i nutid med
mindre barnkullar.
Se även släkttavlan på hemsidan.

Henrik Karlsson 2016

Jag tog mig för att forska fram så många som möjligt av
David Johanssons far Johannes Gunnessons och mor Karin
Christoffersdotters ättlingar i samband med denna artikel.
Det tog längre tid än jag trott och resulterade i ett stort
antal ättlingar som jag inte kunnat räkna, men som säkert
uppgår till åtminstone tusen personer. Då är att nämna att
inte alla har kunnat följas ända till nutid på grund av otillräckliga data att utgå ifrån. Och så var det ju inte alla barn
i en familj som överlevde till vuxen ålder och kunde föra
släkten vidare.
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Släktforskningsproblem
Släktforskningsproblem
Som en del av er vet så håller jag på att försöka renskriva husförhörslängderna. AI:12 är nästan klar.
Som
enAI:11
del avfinns
er vet
så håller
jag på att
försöka
renskriva
husförhörslängderna.
AI:12
är nästan
klar.
I längd ”fått
AI:11 finns
I längd
några
noteringar
som
är mycket
intressanta.
Där har prästen
noterat
att 31
personer
några
noteringar
som
är
mycket
intressanta.
Där
har
prästen
noterat
att
31
personer
”fått
frägdebevis
att
segla
till
Jutland” i
frägdebevis att segla till Jutland” i mitten av september 1844. Av de 31 som är noterade är en hustru i Öckerö
mitten
av
september
1844.
Av
de
31
som
är
noterade
är
en
hustru
i
Öckerö
Ng,
männen
är
14-54
år
gamla.
Om
de
Ng, männen är 14-54 år gamla. Om de har rest iväg så har alla kommit tillbaka och dör här så småningom. har rest
iväg
alla kommit
dör här såförsamlingar
småningom.men
Jag har
ca 15 st. andra
västsvenska församlingar men
Jag så
harhar
kollat
i ca 15 st.tillbaka
andra och
västsvenska
därkollat
finns iingenting
om detta.
där
finns
ingenting
om
detta.
Efter
kontakt
med
Krigsarkivet
fick
jag
en
del
dokument
hemskickat
sommellan
rörde en
vapenövEfter kontakt med Krigsarkivet fick jag en del dokument hemskickat som rörde en vapenövning
Vejle
ning
mellan
Vejle
och
Horsens
i
Danmark.
En
del
var
tryckt
på
gammeldanska,
ungefär
30
sidor
handskrivet
på
och Horsens i Danmark. En del var tryckt på gammeldanska, ungefär 30 sidor handskrivet på svenska samt tresvenska
samt tre
kartor
över området.
I dessa dokument
hur övningen
till i detalj,
bl. den
a. vardanske
den danske
Kungen
kartor
över
området.
I dessa dokument
beskrivsbeskrivs
hur övningen
gick tillgick
i detalj,
bl. a. var
Kungen
där där
och
inspekterade.
Där
finns
ett
antal
skisser
av
uniformer,
vapen
och
även
om
de
musikframförande
som
gjordes.
Där
och inspekterade. Där finns ett antal skisser av uniformer, vapen och även om de musikframförande som
finns
även
beskrivet
hur
bemanningen
såg
ut
men
ingenting
om
att
några
skulle
varit
från
Sverige.
Jag
har
även
kontaktat
gjordes. Där finns även beskrivet hur bemanningen såg ut men ingenting om att några skulle varit från Sverige.
Stadsarkivet
i Horsens
men
de visste ingenting.
harde
skickat
mail till Horsens
men har inte fått
Jag har även
kontaktat
Stadsarkivet
i HorsensJag
men
vissteettingenting.
Jag har släktforskarförening
skickat ett mail till Horsens
svar
ännu.
Jag
har
beställt
forskning
hos
Göteborgs
Landsarkiv.
Mailade
även
Dick
Harrisson
men
inte
heller han visste
släktforskarförening men har inte fått svar ännu.
något.
Henrik
Karlsson
har
även
mailat
några
danska
föreningar.
Idéerna
börjar
tryta
så
smått.
Har
ni
några
Jag har beställt forskning hos Göteborgs Landsarkiv. Mailade även Dick Harrisson men inte heller han förslag
visste så hör
gärna
av
er.
något. Henrik Karlsson har även mailat några danska föreningar.
Idéerna börjar tryta så smått. Har ni några förslag så hör gärna av er.

Rolf Nilsson

Rolf Nilsson
Ålder
Titel

Innevånare

Född ort

Född tid

1844

Not.

Öckerö Norgård
Ägare

Lars Ericsson

Öckerö Norg.

1818-08-14

36

fått frägdbevis att segla till Jutl. d. 25/9 44

H.

Anna Brita Svensdotr

Björkö Vesterg.

1819

35

fått frägdbevis att segla till Jutland d. 13/9 44

Ett Hus Dr. M

Torger Emanuelsson

Kalfön

1816-05-25

28

fått frägdbevis att segla till Jutl. d. 25/9 44

S.

Alexander (Larsson)

Öckerö Norg.

1823-09-11

21

fått frägdbevis för att segla till Jutl. d. 5/9 44

1/32

Peter Johnsson

Öckerö Norg.

1802

42

fått frägdbevis till att segla åt Jutl. d. 13/9 44

3/48 Enkl.

Zacharias Christensson

Öckerö Norg.

1812-07-27

32

fått bevis till sjöf. På Jutl. d. 6/9 44

1/32

Lars Larsson d. ä

1790

54

fått frägdbevis att segla till Jutl. 28/9 44

S.

Lars

1815-01-16

29

fått frägdbevis att segla till Jutl. 20/9 44

S.

Alexander

Öckerö Norg.

1819-07-16

25

do

Ett Hus Fisk.

Sven Bengtsson

Öckerö Norg.

1814-05-27

30

fått frägdbevis att segla till Jutl. d. 13/9 44

M.

Hans Jonsson

Öckerö Norg.

1797-10-15

47

fått frägdebevis att segla till Jutl. d. 18/9 44

S. Mannen

Johs Carlsson

Öckerö Norg.

1816-04-12

28

fått frägdebevis att segla till Jutland d. 10/9 44

1821-09-27

23

fått frägdebevis att segla till Jutland d. 10/9 44

Öckerö Sörgård
1/32 Svåg.

Pehr Corneliusson

Ett Hus Roteb.

Johs Böö

Rönnängen

1800

44

fått frägdebevis för att segla till Jutland d. 7/9 44

1/18 M.

Andreas Nilsson

Rönnängen

1806

38

fått frägdebevis för att segla till Jutland d. 10/9 44
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1/9

Olof Andersson

Öckerö Sörg.

1807-03-14

37

fått frägdebevis att segla till Jutland d. 13-9 44

1/18 Enkl.

Olof Johansson d. y

Öckerö Sörg.

1794

50

fått frägdebevis för att segla till Jutland d. 10/9 44

Hönö Röd
(Kustr.

Norin)

fått bevis att segl. till Jutl. d. 8/9 44

5/32

Per Svensson

1780-01-21

H.

Anna Annika Eriksdoter

1784-10-03

Son

Cornelius

1825-03-15

19

fått frägdebevis att segl. till Jutl. 18/9 44

1799-06-22

45

fått bevis till Jutl. d. 30/9 44

1807

37

fått bevis till Jutl. d. 30/9 44

1824

20

fått frägdebevis till Jutl. d. 30/9 44

40

fått frägdebevis till Jutl. d. (30)/9 44

fått bevis till Jutl. d. 30/9 44

Hälsö
1/32

Gabriel Claesson

1/8

Olaus Larsson

Dr.

Lars Andreasson

Fisk.

Elias Larsson

1804-10-16

1/8

Olaus Nilsson

1799

H.

Ingrid Torgersdoter

1802

Son

Nils Peter

1824-06-09

20

Hälsö

Thorsby Sn

Rödskär
Enkefru

E. M. Videgren

Marstrand

1774

70

S.

Gustaf

Damholmen

1812-05-13

32

bevis till Jutl. d. 30/9 44, död 1846

fått bevis att segla till Jutl d. 20 Sept. 44

Kalfön
Ett Hus Arbk.

Anders Nilsson

Kalfön

1811

33

Ett Hus Fisk.

Andreas Sörensson

Kalfön

1803

41

S.

Frans Zacharias

Kalfön

1830-07-15

14

fått bevis att segl. till Jutl. d. 7/9 44

Fisk:

Anders Svensson

1809-09-27

35

fått frägdebevis att segla till Jutl. d. 20/9 44

Dr.

Carl Aug. Falkman

Kalfön

1823-08-05

21

fått frägdebevis att segla till Jutl. d. 20/(9) 44

Knippla
Ett Hus
Fiskaren

Johannes Torgersson

Knipplan

1815-07-16

29

fått frägdbevis till Jutl. d. 30/9 44

Dr.

Zacharias Hansson

Knipplan

1821-05-02

23

fått bevis till Jutl. d. 20/9 44
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Donkels hus
Jag blev intresserad av ”Donkels hus” när jag läste om det i
Torslanda tidningen. Då började jag utforska vem Magnus
Jonsson var som kallades Donkel. Jag har inte fått någon
förklaring vad namnet kommer ifrån.
Förut har jag skrivit om Lindbloms öde i en annan artikel.
Så nu kommer det om Magnus och Ingrid samt Anna och
August.
Huset står under Hönö Bergagård och är ett båtsmanstorp,
men vem ägde huset, och vilka var Rotebönderna. Jo, de
var ett tjugotal gårdsägare från Gårda.
Magnus Jonsson var född 1 februari 1821 i Bro, Morlanda.
Hans far var Jon Nilsson Vacker från Värmland och mor
var Malena Svensdotter
Som 26-åring flyttade han från Rom i Tegneby där han förmodligen jobbat på sin bror Nils gård. Till Öckerö, kom
han 1847, först till Lars Christensson på Öckerö Norgård,
där jobbade han ett år som dräng.
Därefter flyttade han till Grötö och var dräng hos Olle
Persson. Flytten gick vidare 1850 till Hönö Hult. Vidare
till ett hus i Hönö Bergagård och antagligen är det båtsmanstorpet som kallas Donkels hus. Magnus antogs som
Rotbåtsman den 14 juni 1850 på Rote nr 63 Hönö och
heter nu Magnus Jonsson Märs.
Ingrid Andersdotter var från Hult på Hönö född 18 januari
1833 och var dotter till Anders Johansson Marstrand som
var rotbåtsman. Ingrid jobbade en tid i Göteborg och kom
tillbaka till Bergagård år 1853, som piga hos Christoffer
Gustavsson i Bergagård. Under denna tid träffades Magnus
och Ingrid och tänker nu gifta sig.

August och Anna flyttade år 1903 in i huset som står som
”en koja” i husförhören, då bor redan Magnus och Ingrid i
huset. Man undrar hur 4 personer kan bo i den lilla stugan.
De bodde förmodligen ihop i ca 3 år. Magnus och Ingrid
var ju gamla, kanske Anna och August tog hand om dem.
August Olausson kom från Säve var född 12 december
1854. Hans far var Båtsmanen Olaus Ågren Mo och mor
var Olena Andersdotter.
1880 var han dräng hos Olof August Berntsson och Helena
Andreasdotter på Heden.
1890 var han dräng hos Erik Andreasson och Johanna
Petersdotter på Heden.
1900 var August dräng hos sin bror Janne ”Flink” Olausson
och Augusta Olsdotter i Hult.
August bodde där med Anna Regina Niklasdotter, i ett
samboförhållande tills de dog. August dog av hjärnblödning 64 år gammal den 6 april 1918 i stugan.
Anna Regina Niklasdotter född i Torsby 10/2 1845. Hennes
far var Niklas Niklasson f 1798 i Torsby.
Anna var piga hos Alexander Benjamin Hansson och Anna
Lisa Andersdotter på Västergård år 1880.
1890 var hon piga hos Fiskaren Janne Olofsson och Helena
Larsdotter på Heden.
År 1900 bor hon hos Olle August Johannesson och Hulda
Levina Andersdotter i skolhuset.

Ingrid och Magnus tog ut lysning 25 maj 1854 och gifte
sig 14 augusti 1854.

Anna och August flyttade till Donkels hus 1 november
1903. Anna dog 3 juni 1911 av kräfta. Den bibel som har
följt med huset är från Annas far Niklas som han har fick
av Göteborgs Bibelsällskap.

27 mars 1855 fick de sitt första barn, Janne Edvard. Janne
var sjöman och dog ogift 23 år gammal på ett sjukhus i
Liverpool den 6 april 1878.

Reinhold Lindblom köpte huset och flyttade in 1927 enligt
husförhören. Detta har jag skrivit om i en tidigare artikel.
Efter Lindblom har det varit en hel del andra ägare av huset.

1875 födde paret dottern Maria Josefina. Vid 22 års ålder
for hon till Stockholm, var där ett år och sen till Göteborg,
vidare till Hönö och därefter till Masthugget. Den 24 maj
1895 emigrerar hon till Amerika.

Gunnar Alexandersson

5 juli 1879 föddes Johanna Elimina. Johanna emigrerade
1 september 1899 till Nord Amerika tillsammans med sin
kusin Laura Larsdotter från Röd.
Magnus dog av bukhinneinflammation 85 år gammal den
12 januari 1906 på Mölndals sjukhus. Han begravdes i Fässberg. Magnus var den siste Rotbåtsmannen på Rote nr 63.
Ingrid dog av hjärnblödning 73 år gammal den17 november
1906 och begravdes den 20 november.
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Insänt av Roland Vejfors
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Utdrag ur Bohusläns Historia och Beskrifning del 3, af Axel Emanuel Holmberg
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ÖÖSF

Protokoll fört vid Öckerööarnas släktforskarförenings årsmöte 20160314
Närvarande vid årsmötet: 43 personer
Årsmötet avslutades med ett föredrag av Per Stenros som berättade om Bohusläns historia.
§1 Claes-Göran Sörensson förklarade årsmötet öppnat och inledde med en tyst minut för de
medlemmar som avlidit under året.
§2 Till ordföranden för årsmötet valdes Claes-Göran Sörensson
§3 Till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Zachariasson
§4 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Susanne Liljeberg och
Barbro Parment
§5 Dagordningen godkändes
§6 Frågan om årsmötets behöriga utlysande genom brev och på hemsidan godkändes.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet och lades till handlingarna.
§8 Revisorernas berättelse upplästes av Tage Oskarsson, godkändes och lades till handlingarna.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades
§10 Val av Ordföranden för föreningen. Valberedningen har tyvärr inte lyckats värva någon
ordförande så platsen är vakant så länge.
§11 Som ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Heléne Sörensson, Gunnar Alexandersson, Lena
Knutsson, Arne Börjesson, Hans Taremark, Mikael Ahlberg och Agneta Zachariasson.
§12 Som suppleanter i styrelsen valdes Thord Källefors, Jan Ek och Barbro Parment.
§13 Som revisorer valdes Tage Oskarsson och Anders Börjesson. Till revisorsuppleant valdes Bertil
Börjesson
§14 Som ledamöter i valberedningen valdes Ola Strömsjö (sammankallande) och Sture Olofsson, som
suppleant valdes Tage Oskarsson.
§15 Styrelsens verksamhetsplan för 2016 upplästes och godkändes av mötet
§16 Fastställande av budgeten. Alla hade tillgång till en kopia av budgeten som godkändes av
årsmötet.
§17 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2017 skall vara oförändrad: 100 kr/pers eller 150
kr/hushåll.
§18 Som firmatecknare för föreningen utsågs kassören och sekreteraren att var för sig teckna
föreningen.
§19 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet:
Claes-Göran berättade att föreningen kommer att ha en medlemsresa till Fredrikstens fästning i
Halden 21 maj.
§20 Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Agneta Zachariasson

Claes-Göran Sörensson

Justeras

Justeras

Susanne Liljeberg

Barbro Parment

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget o ekonomisk berättelse – se hemsidan
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Styrelsen år 2016
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vakant
Hans Taremark
Helene Sörensson
Agneta Zachariasson
Gunnar Alexandersson
Arne Börjesson
Lena Knutsson
Thord Källefors
Jan Ek
Barbro Parment

96 93 38
96 73 25
96 71 55
96 50 41
96 75 70
96 61 55
96 17 88
0708-16 89 20

Styrelsen meddelar
Hemsidan – på föreningens hemsida www.oosf.se kan ni hitta namn, adress, mail, telefonnummer
till styrelsen. Hör gärna av er till oss med idéer, funderingar, förslag, frågor osv.

Fotografier – Har ni några fotografier som ni vill dela med er av till vår hemsida? Hör av er till
webmaster@oosf.se . Gamla fotografier är alltid intressanta.

Bankgiro – Föreningens bankgiro är 734-3999

Utflykt 21 maj – åker vi till Hjo kostnad 500 kr/person, mer info på annat ställe i tidningen.

Mailadress – Har du inte fått något mail från oss det sista? Då beror det antagligen på att du
bytt mailadress eller inte lämnat din mailadress är det bra om du meddelar Agneta detta:
agneta@oosf.se. Vi skickar ut mail om både ditt o datt och då är det bra om adresserna vi har stämmer.

DVD skivor – Föreningens DVD-skivor Öckerö Socken 1895 – 1942 finns till försäljning till en
kostnad av 395 kr för medlemmar, 495 för icke-medlemmar. Samt en komplettering för den som
redan har den första utgåvan 1895-1939 kompletteringen kostar 75 kr för medlemmar och 100 kr
för icke-medlemmar. Beställ hos Agneta: agneta@oosf.se eller 96 50 41.

Medlemsavgift – Kassören meddelar att hon gärna vill ha in medlemsavgifterna senast 30 april.

Henrik Karlsson ber alla som är intresserade av släkten Nordtman att gå in på Anbytarforums sidor (ämne - släkter - Nordtman).
Han har där lagt in ett antal rättelser av fel som han hittat på sådant som ligger ute på nätet. Han tänker så småningom ge ut en
artikel och släktöversikt om de tidiga generationerna.
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