
Födde 1966-07-10: Föreningen Långörasläkten  

Varje gång jag får ett brev, telefonsamtal eller e-post från någon avlägsen släkting ägnar jag 

Hjalmar Berglund, föreningens stiftare och förste ordförande, en varm tanke.  

Med frenesi och upptäckaranda sökte han under flera decennier allt vidare för att dokumentera och 

systematisera nya kvistar och blad i det växande släktträdet. Efter flera års forskning och ett 

omfattande kontaktarbete kallade han till det första släktmötet på Långören. Söndagen den 10 juli 

1966 bildades Föreningen Långörasläkten.  

På nedanstående rader vill jag återge några av Hjalmar Berglunds minnesbilder från denna 

händelserika dag när föreningen bildades, blandade med mina egna kommentarer och reflektioner.  

Tyvärr var jag inte personligen närvarande vid detta celebra tillfälle trots att jag befann mig i 

närheten. Anledningen var att jag inte var ”upptäckt” av Hjalmar Berglund och att jag inte hade 

upptäckt honom. Jag hade inte en aning om den forskning som förevarit och som gällde min 

anknytning till Långörasläkten. Det skulle dröja precis 13 år till dess sambandet blev klarlagt, och 

då berikades stamtavlorna med en ny kvist i ett tillägg till Sturkögrenen och ett givande samarbete 

kring släktens anor började ta form. 

 

Första släktmötet  

Ryktet om släktmötet spred sig snabbt vida omkring och det blev en hektisk tid för Hjalmar 

Berglund och hans medarbetare. På släktträffsdagens morgon samlades deltagarna vid 

Tallebryggan, som låg nära den nuvarande gästhamnen i Karlskrona, för att med den förhyrda 

motorslupen Carl färdas till Långören. Klockan 10 skulle avresan ske, men mer än hundra kända 

och okända släktingar från ett femtiotal olika orter hade samlats vid bryggan långt dessförinnan.  

När klockan var 10 hade ingen båt synts till och det var en spänningsladdad väntan till dess Carl 

dök upp. Arrangörerna kunde dra en lättnades suck, gästerna skyndade ombord och eftersom 

vädret var vackert blev det en intressant tur, givetvis guidad av Hjalmar Berglund. Carl gick norra 

leden förbi Verkö, Säljö, Möcklö och Yttre Park till Långören. Under tiden lärde gästerna känna 

varandra och reda ut hur man var släkt och knyta kontakter för framtiden.  

Vid framkomsten till Långören möttes de av bofasta släktingar och snart var man som en stor 

familj. Alla flaggor var hissade och Hjalmar och sonen Björn Berglund tog med sig var sin grupp på 

rundvandring och berättade om var släktens tidigare generationer bott och verkat.  

Vid missionshuset serverades kaffe med hembakat dopp och gästerna slog sig ned vid Lilla slätt 

intill missionshuset. Vädret var soligt med en varm bris och doft av tång, som på många 

släktmöten sedan dess. 

På främre väggen i missionshuset hade placerats en fem meter lång och 75 cm bred släkttavla, 

som innehöll alla dittills kända namn sedan Håkan och Annica Kraaks dagar och deltagarna kunde 

här göra sina kompletteringar. Efter det att besökarna guidats runt på ön och via lotshustornet 

orienterats om den omgivande skärgården startade släktmötet på Lilla slätt. Initiativtagaren 

Hjalmar Berglund uttryckte sin glädje över att så många hade kommit till Långören denna dag.  

Med stor entusiasm bildades föreningen och det beslutades att alla ättlingar i rakt nedstigande led 

till Håkan Svensson Kraak och ingifta i släkten kunde bli medlemmar i föreningen. En 

interimsstyrelse valdes fram till nästa släktmöte som bestämdes till den 14 juli 1968. Det beslöts 
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att medlemsavgiften skulle vara 5 kr per år. I våra dagar låter det nästan genant lågt, men ser 

man till inflationen och kostnadsutvecklingen så är 50/75 kr i dag faktiskt ännu lägre. 

Mötesledaren avslutade mötet med att tacka damerna på Långören som bakat, skänkt och serverat 

kaffe och goda kakor till den stora skaran släktingar på 180 personer. Avfärden från Långören 

skedde kl 16 och vid återkomsten till Karlskrona fortsatte diskussionerna om föreningens framtid 

vid en gemensam middag på Restaurang Bryggarberget. Det med stor spänning emotsedda 

släktmötet hade blivit alltigenom lyckat och överträffat de djärvaste förhoppningar. 
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