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Av intresse för medlemmar av släkterna Olbers, von Oldenskiöld, Ahlberg 

och Rabe, släktforskare, boende i trakterna av Fors m.fl. 

Finns tillgänglig genom bibliotekens söktjänst Libris 

(http://libris.kb.se/bib/17454982) 
 

DEN SVENSKA SLÄKTEN OLBERS 

AV CELLE 
 

385 A4-sidor. ISBN 978-91-637-4912-4. Inbunden 

av 

Göran Olbers 

Utifrån innehållsförteckningen redovisas här vad som läsaren kan ta del av: 

 1. Inledning 

Beskriver bakgrunden till bokens tillkomst, hur man kan söka uppgifter i den och 

tidigare känd forskning i ämnet. 

 

2. Släkten kommer till Sverige 

Information om de första bärarna av namnet i nuvarande Tyskland på 1500-talet. 

Tidiga spår av släktens etablering och närvaro i Sverige. Redovisning av hur de 

svenska och tyska släkterna hänger ihop. Kartläggning av tidiga släktmedlemmars 

verksamhet inom Ostindiska Kompaniet.  

 

3.1 Något om den tyska släkten med förgreningar   

Översiktlig beskrivning av släktens utveckling yrkesmässigt och geografiskt och hur 

förgreningar skedde bl.a till Sverige 

 

3.2 Den svenska släktens förgreningar 

Ingående beskrivning av hur släkten här i Sverige från 1700-talet förgrenar sig i två 

linjer och av dessa i flera undergrenar – en undergren under namnet von Oldenskiöld.  

 

3.3 Några befryndade släktgrenar 

Här presenteras släkten Ahlberg från Alingsås, delar av skolsläkten Rabe och delar av 

släkten Gedda från tider då de fyra släkterna hade många släktskapsförbindelser. 

4. Andra släktspår 

Tidigare och nu aktuell etablering av ett släktvapen. Orter och skepp med namnet samt 

andra minnesmärken.     

 

5. Några utvalda personporträtt 

http://libris.kb.se/bib/17454982
http://libris.kb.se/bib/17454982


På mer än 90 sidor berättas närmare om vissa utvalda personer. Underrubrikerna är: 

Entreprenören Johan Andris Olbers, Tre svärsöner, Sjökaptenen Levinius Olbers, 

Sjökaptenen Jacob Olbers, De små Knösarna, Borgmästaren Carl Olbers och hans 

familj, Jan Olbers och hans son, Ernst Olbers, Anna Sandberg f. Olbers - hennes bror 

och familj samt Alma Olbers från Gustava.   

  

6. Några släktgårdar och platser 

På knappt 50 sidor berättas närmare om några västgötagårdar med stark släktanknytning 

som: Högärdet, Lunden, Tösslanda, Häggåna, Åsbräcka och Velanda samt om 

Lindholmens säteri i Bohuslän liksom om den släktgrav som finns i Fors.     

 

Till boken hör också: 

- ca. 100 fördjupande bilagor 

- ca. 20 scheman med släktöversikter samt 

- personregister med 430 namnhänvisningar. 

 

De personer som personregistren hänvisar till finns med på en bifogad DVD-skiva som 

innehåller ansedlar för alla dessa. Ansedlarna tar upp personens föräldrar, ingifta och 

barn samt i de flesta fallen lite uppgifter om personens levnad. DVD-skivan innehåller 

också den fulla boktexten, färgbilder och en mångfald hyperlänkar från text till ansedlar 

och mellan ansedlarna. Skivan förutsätter en vanlig dator som kan läsa doc-, xls-, och 

html-filer. 

 

  

 


