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Hedebladet nr L2 dec.2ooltf
organ liir släktfiireningen Kåröd-Hede, Myckleby orust

*Raur$t

","tj

Det iir dags for vårt ftireningsblad att nedkomma i brevlådorna som ett litet bidrag till
julliisning-en. Illustratiorr"o i å, visar oss den trakt på jorden diir våra ftirftider (och fiirmödrar

iy t rrt oci verkat under flera århundraden. På sjökortet ser vi hur den namnlösa fiorden

$renade Myckleby och Resteröd socknar och gav unga som äldre fran gätdantamöjlighet

att träffas efter nagän timmes roddtur. Vattnet ftirenade också på ett annat sätt, eftersom

många i sliikten kåm att ha anknytning til1 sjöfart niira 9ch fiiirran.
Att fedriva släktforskning med ått brett perspektiv innebar atttavara på brev, foton,

dagböcker, berättelser, kartor, köpehandlingar mm fllm som kallor till en allmän

vaidagskunskap om livet ftirr i tiden i den iilla viirlden . Gräv alltså &ir ni står och sänd giitna

in bidiag med fiirklarande kommentarer till vårt blad! Ett intressant sådant har Margareta

Qvam-Moskvil älskviirt skickat in lagom till detta nurlmer..

I samband med sliiktmötet den I september riktades ett varmt tack till avgående ordft)rande

Barbro Lundgren. Hon har i hrig gräd varit sin mors dotter i sitt ttägrn arbete ftir vår

sliiktftirening. Med henne som r. ordfiirande vagar jag ta på mig ordfiirandeskapet och

börjar med a:tt önska alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR'

Olor JonN;rRo

t-- ;tt

I

\-.1:.{'T:s,,-l

Gårdarna
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Syltenäs,
Buvenäs
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Kära släktingar!



Prctokoll

fut vid udinuie släktuöte i Stäldfrreninger Kåröd'Ilede l&dagen den I september 2001'

på Åh stiftsgård Raneberg

Närvarande: Babro r,nägen adf, Ing ldari Abrahamsson, Bengt olofBengtsson, kita B€xrgtssoo, B€rit

Carlsson, BirgifraCrrlrd;A*;rldäryn "GraftEöm'KickiX,ullal{agsköl4AndersJdrnard'}vlarie
Jotrnar4 g€ngt lohnr+-öiåiJ.h"*4 nirgitA f*rnar4 Grmnar Josetson, Ruth Josefssm, Mikael Imdgren"

Gullan lvlartinssorU N{argit Tfttg€r$a{

§l

§2

§3

§4

Till ordförmde vid mötet valdes Babro Lundgran och till selrreterare Olof Johnard-.

Till att jämte cdlöranden justera dagens prdokoll utsågs Marie Johnard och Ulla

Hagsköld-

Kmstaterades at m&et hade båörigen r*lfists

Ordförandenjusteraderfrstlängdenmed ledning avnärvarolistan och åst§ällde

antal€tröstb;anigdde vid sHkmöfiet ttll 16'

sel«eteraren fiiredrog styrelsens berättelse ftr verlsauhasperioden. (bil 1)

B€ngt Johnard fAedrw tassrapport och revisiqrsberättelse. (bil2)

styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftr den gängna verksamtrasperioden-

Besl&s att fusavgite,n skulle vara ofönän&d dvs' 50 kr'

SHldmfret beslfr €nhä[igt d godkmrna det f&eliggande förslaget till än&ade

stadgar.

FörrätEdes val av ordförande o& Owiga ledamöter i s§nelsen jämte sgppleanter'

iiU *am*6, valdes OlofJohncd. ffu Ornig ledam&er i s§relsen valdes Barbro

iligen, G*ag, rog-uuri Ab1!3lsson, Gunnar Joeeftson, Henrik Johnard

fta*iJm"iA, LAitäA-t ,-agr*. Till zupplemter valdes Bengt Johnard och Anders

Johnard.
Tiltrevisorer valde B€rit Carlsson och Birgitta Carlsson'

Till revismssuppteanter utsågs Anne Frahm och lvlargit Täng€rståd.

Mikaet Lundgre,n meddelade, att han hade börjat uforma fÖreningans webbsida'

För desigreriär det tack§amt at fl tips och idder samt gamla foton mm.

Gdfrranden Barbno Lrmdgren avtackades fÖr sin insats under den sngs
verksamhetsperioden och därefter Srkkades släktmötet avslutat.

tllla llagsköld

Barbro Lundgren

Marie Johnard

§s

§6

§7

§8

§e

§10

§11

§12

Raneberg dag sorn ovan

Olof Jdrnrd /selneterare



Intenju med Brita Ardahl i §r'enskskoltidningryA
na*e*"t, Qvam-Moslrvil Gläktgren 1.5.7) har sänt in denna

i"trä*t" tivshistoriika iniervju med sin mostpr, som följer - något

avkoriad.

Det fu 46 år mellan de hiir två bilderna- Den våinska är

fräo 1916, aiir Brita Ardahl som nybakad småsko[tuare

gärt ut dåvaraode landstingsseminariet i Kahnar. Det var

i0 fli"ko. i kullen, och alla förskonades hte frfu 3$'talets

bårda arbetstöshel Den högra bilden togs när detta repor-

tagc gjordes - fordaraade är Brita Atdabl aktiv som liirare

ocU tycter barn iir arbetsammare men roligare iin förr

Det iir ingen solskershistoria att vara lärare, men det blir i alla

fall roligarc med åftn. . , De ordeo kommcr fräa Bdta Är'lahl

i Kalmar, som lyfber pnsion sedan två år me'a som fortfaranile

er i tjätrstgödog och som är det sista in&rvjuobjektet i vår re'

pott"gooit om småskolliiraqnket. Just nu uadervisarhon sjuka

ir* pU lasarcttet i Kaloar och fyllcr många fonskapsmässiga

luckor hos små låogliggare. tton har mycket att berätta fråa

46 lärarfu, och hon skulle iate vrlj" bytt dageo§ spontana odr

frimodigalågstadielevermot sin stumma nybörjatklass från 19 16

ör med,kallet sä altrvarligt - hon var
ärligt medvetea om att hon utbildade
siglOr yrket med huvudsakligt syfte

ati srabbt kuana förciiria sig. §in förs-
ta Dlats hade hoo På ctt bruk i Dals'
laald, det var 1916 och mitt under iiirs'
ta vfuldslrigct: matbristens, texäbris-
tens och 'karöidlamPomas tid. Av
möbler hade boa intc så mYcket som

etr cgetr stol. Etr hYgglig elwPaPPa

som jobbadc i skogen höeg några

ungbiirkar och förliirdigade med
hiälo av dc'st och Baoklårar ett möble-'

Årg ** fyllde sitt :hdamåJ de tte
år Brih Ardahl tiåosBiorde 1Å bru-

ket.
Matea bestod för liirarinnaa som

för alla andra mest av Potatis ocb

salt. Som alla aadra sYdde bon om

tläder i oändligbct {ör att få dem ått
räcka, si längc som m6itiCt' som alla
aadra stod hoa och t!ättdde i en kol'
lektlv grYta vid sjihtranden. Hon
minns hur'6trL.ar6gtart3miljerna
kunde bo - uPP till fältoa PersoDer
i karnmare och *ök. Ti+-tolv barn var

DET BLIR
BOLIGABI
IIIEI} ÅNTNI

Fiiöi sbgamle skoh

Det är d.r i Katmer. NIir fr6*en Ar'
dahl {ör dagen låmaar oina prydliga
skyddslinear IÅ lasarcttct - lolkarna
hår yitå skhrtor och'blå håogselbyxor'
flickoraa rödvitrutiga *länaingar saat
henmagiorda sköterstemBson dageas

hattmode för mycket uaga kvinnliga
patientcr - F§s.rÅr hon på hemvägea

iin eE da slola, Va.raskolan. Flickor-
aa hopgnr hage och Poikarna -sPelar

kula cllor qurkar boll. De stoPPar

upp ett Ogonblick för att niga ellcr
stryta .v sig mössan - för åtskilliga

av dem är Brira Ardahl den >första

frii&en».
När hon sedan sitter nred ea intcr-

vjmre mitt cmot sig vid en koPP kaffe
i-bostadeu vid S:t Görensgaun er det

naturligt att samtalEt li&a nycket blir
ett pcrslr*,tiv bakåt genom åren som

ctt resoiemaog om heancs ouvatandc
uodervisoingpsituation eller skolan av

idag. Brita Ardabl tar 45 å'rs Eirar'

erfaref,het bakom sig; bon har UPP-

levt mfuiga Dlra strö'md.n8ar i Peda-
gogiken, hon har §ett dct 'fackliga ar-

uetet ,et Jram På arEvar, hon har

ett gott miuue octr hou beriittar liv-
ligt ooh rä1.

Dubbe*unrlcrrtmiry uten tr§ftailg

En aunan vår i Kalmr - lil 46 Lr
sedat - gick Brita Ärdahl eom cn av

20 flictor ut dåvarande landstingsse-
minariet aed tvåårig ntbil&ing för
småskollärare. På den tidea var det

ett kall att vara småskollärare' E's'
ciellt i liinesituationer.

Brita Ardaäl tog trot§ allt inte det



Fre"t"" mA. sin cgea uPPfattnin5 - Vad vi var eläadiet fattiga, utbri§-

inte ovanligt. Ändå mrde i t"F"l'"J'
skötta, iEte heller &an hon erinra sng

att ds trots de fiårda tiderna verkider
urrdernärda. " ')

Brita Ardahls lön rrar 500 *r':-om"
fuetoch utbetalades kvirtalsvis i efter
*ot! men den tiden var Esårsindel'
nins6 err annao :in nu ocfo hbo

tjanstghrdc iate rner äD äftl må.uader

av årii. Nö;dviirdigheteo av att i ex-

tnordiDära situationer beva*a dna
e.konoaiska intrcsca hadc oellertid
inte på altvar gått qp f& 'liirarna"

förreseu är det föga troligt att sådara
ansträopingar *r6nb raed framgå4
idör skolstYrclscrua.

När Brita Ardahl hade e,a kollega
som blev lå4rrÅri$ siuk fick hon i
brist oä likarie §köta unrlervisaiageu
låde i sitr egeu *lass ocb i sin *oUe-
qas. Till dctta föRlog inte antalet
i"ktioo". i veckan, så Brita Årdahl
kom p& efterlälko aed sin egcn

Ilas. Niir terminen var 'stut liistc
Droblemet så. att uoga fröken Ardalil
irelt cnlett ålades aE furträtta under'
visninga Dcd dca cgrra klasscn b'lls

ku$cma var geoonSå4la, tr,dtuo.
Någoa extrr c.rsäftaiog för dubbdar-
bste var dotaildrig ftåp om- IIår sPö'

kadc Kallet så dct rtradc om det.

Iårshnat fice 40 §ogägg

De urteriella villkorea lunde sara

olfta. I sarDua hus som Brita Ar'
darbl ,bor Dlr clr a[nan peosioaerad

småskolliirare, EHcn Olaussoa. J-arn'

{örd med heme är Bri{a Ärdabl ba'
ra baruet - frirken Olausson fYdler

80 år titr somretr och tilltörde
den första kullen . utexauinerade
småskolliirare vid laadstingsseaniaa-

riet i Kaluur 1901. Då Yar utbtrd-
ningstidcu. tara ctt otä Gtt halvt år'
Försia examensäret {br förrcstet vc'
terligcn'första och cnda gången oan
i Kalmalkuggade aågr'Å scminäri§tsr
i cvgångsklassEn. Åua styckeo bao-
nade till allmä! bestörminS på fåU'
repet.

Fröken Olaussoa &an oc*§ beråt-
ta, IIoo kom sB aYbakad liirare
till Ölaad Pch fick band om 57 bara

i årskurserna 1-2, och mutrtrare q,P
giIt,tan aan iu tjiata s[ *om aYut'
examiuerad. Ett slags tröst fic&. hoo
av priisien, som tyckto det rlar en för-
ael att hon var lång till växten- på sä

sätt såg hoo resPektingivaade ut, ocL

hade dessutom liitt att nå uagarua med
käp1rn on det skulle öetrövas!

om både det era och det aadra. När
frökcu Olausson en gånguttaladc siua

betymner för el goikc som var rad
urat dli talladc efterbliveo oct som

utar främgätrg gått i småskolaa i fyra
år, sv'arade siä:lat6riaren lugnt att räaa
får Så tils Gudger honoro förmåga»'
int" hetler inspektören Yisade rågot'
htress€ f6r fallet, och speciatuuder'

vjsaing var ctt totalt oeänt 'bc8repp

för den tide* landsbygtl §ävitt Ellen
Olaussol ninns gav ina Gud gosseu

oåcon förnå8å- Han ,blcY förmodli'
gei ctt av dåtide$ måaga byorigiqsl'
å.0 ooatotftie fördga afr Era och'
skriv'a, ocr cns det som clda rninne
av skoltiden.

Meo det rar egcr0igen av atrdrs
orsater vi ,kom in Pä 'ftöken Olacs'
soa. Medan Brita Ardahl unibr ein

förstå lirartid & Potatis och lalt På
sitt bn*, i Dablaad letdc EIIen Olaus'
soa vad ma*ar tctiätrar *råseliga i
rin ölaodsby de f6r§ta t$o§tgöriap'
åren 19@-08. Var tnar läratl i cn

iordbrr*sbyed och tillräckligt pogEEr

tcUAvdc mau iotc cac alltrt@ rioa
tivsrredcl. Byborna hrde ca viss rca-

li*bk slrn Då tiSiost mlmelörcr, &
bctråttadE det mm fBUt råtrrliS't att
förse t ex lzirar- och grä.Su$åll mcd
såvor fu satura. SnåstolErarir'uatr,
ä^ n A" dct Soo§t' {ick dc fle§ta hå'
voraa, örnäst'Lom folkslolliirareu
och ttockerea oct §ist Ptästea'

Elen Ohusson berättar Sl a cu

d.råolig historia om hur hon cn frsk
ricti;ite miodre äu 40 tFg åieg ftåu

klasseas föåldrar. Si uyc'tet ägg run'
ähon into med bästa vitja i väilden

-[o*r.uo På egm hau4 så hon gic& '
åiuoaattoa* och sålde dem f6r
ij ore tiogeU Dea antrafiirtfin'*eai

- mer än en hel måuadslön - visste

aIIa om och unnade hemc av h$rtal

Dea slora forÖiHai4stiirshn

F6r att ätergå til Brita Ardahl ge-

oomt*a" hJo atltsä tre magra kris'
tiAtat pa sitt dalsl'aldsbnrk' Efter

a.o-r.iioa"o tog toa etr tjii$t i
utt aioat tn*ssamhälte' i Tiust' och

atimo Yar §tcget iote läEgt fl Kal'

-*, Cia fton au vertat som &irarb i
40 år.

N:ir Brita Ardabl ton till Kalmat
Uaae smasfomrarnas f aclliga modver

äJ" iott'to+t va&na. Sve'tiges iuå'
efoua""ri"aetäteniog äad€ bfldats

. fSis, *n Kahar 6ck en lokalavdel-

ning Ee fu seoare. Elrrq' oedlertoar
uaä tca från börian" idag rahar
man 165.

ter.Brita Ardahl vid {aatm $ de
åren, och vflta problem vi hadel Det
var inte bara lönerna. Det var lika
rycket pdagegi*a frågor, för att
inte tala o'nr utbildnirydrågza. Geae-
.rationcr smådsd,lärare har kåmpat för
treårig utbildtritr6 mca det skulle dr&
ia ända till 1961 ionan mar fic.t det
6uskcmåId qPpffllL Islället gick vi
på kurscr - ?edagodt pry&ologi, sa^oa'

håUskous*ap, talt*naq röcilrård' äem'
bygddruastap, tcctdng ... Fortbitd-
niogstörstea vrr *or - dil eom nu -'
rreo värt groblem rrar föreEsararvo-
dcn. I Kalrar hadc Yi det eotc a[t
gåq*a Yäl förspfut tärare vid Ro'
ctads folk*ohemiaarir:m etällde sig i
början utan vidare grati§ tll förfo'
gaade. Små*olarariasefOreniagen
skictade ockcå r* pedagsgist ' ar*to'
'ritetef ur de cena ledcn utan rkostuad
för lretsa'ma.

Bsrl fu ertttsmmare nu ir fiirr-
mcn roligarc

Man vilt gärra beteckna Brita Åtdabl
som cs alltigeuom Podtiv ränaiska,
äveo om man rå&ltr trilffa äenn

första gången. Ilennes vatma ör "'a
6spn ;h glada leeudc förstiirker det

iatryckel Man vill oct§å gärra to
att ion varit cn.oyc:ket äl§tad fröken'

.e lfoa föraekar iste as barn kan
-',iårar 

rrotsiga, besvärligg och oupF
riir,ksarrna och'as dctta är ea före-

'il'Götse som blivit vanligarE under se'

oare År. Men hoo trycker det uPPvägs

av att nutidens tarn fu s;,ontara och

&imodiga och vägarha on aouap åsikt
en liraren. Fiage hoo råIja mellan sin

atlfl förstå ldass, pm visserligeu rar
viildisciptinerad intilt BiiilvuQtåni€

i mcnsom icte sla*Ie drilmt om att sii€a

BÅgot siiilv§Uhdigt utöver svar På frå'
*oi. o.t en uYb6ria*Ia§r av idag'

' åeå dess obegräasade förtro€trde för
frökeo och dess uppriktiga oeddel-
qmhet, då skulle hou hte tveka, Niir
hon därtill tiinker 4å de moderna
hfllp,medel §om au {inqs i unden'i§'
ninlen och jemför med Yad son I
lärama till'buds !är hotr 8jäIv udr-

iade, är det intl ucderligt om 
-hon

tycker att de många liirarkandidater
som i dagama utexaoiaeras frän våra

seminarier trots allt h:r det ganska

räI fönpiiat-
Brita årdahls somering är t r'' 

Det är ingen sols&enshistoria att vara
liirare. Men det ölir i slla fall rpligare
med årea.

Det itr ord som i all sin enkelhet

sliger ltskilligt sm deo petlagogiska

soäosteu hos en llirarE som kunde sla-

*it tig,ut ro för trå år sedan. Sqt

t.,



Jordbrukare och sjöfara re

Houg heter gården i Resteröds socke,n varitån Johä-oco rohnf* «:l§erql:llg1ytT:
ääoåä;';"ää * ," ra"a" minsra och hade enl I 890 års folkäkning 599 invanare - 291 kvinnm och 308

Åar- O* t or rattsligt tiu Intads Fräkne trärad. (1680-1y27). Thq*$]" var Grohed- I kyrkligt avseende hör

ne.tooa till FordralL pus*"t och administativt till Inlands frgderi (1686-1946 - diirefter Uddevalla).

Militärt åller soclnen rmder Bohuslärs regemente Fråi*ne kompani och 2:a Bohusläns batsmanskompani.

soctnen griinsar i orto t1r n*Jara i söier till Ljrmg och i öwief till saltsjtu med orust (Mycklebv socken) på

an&a sidao fiorden"
sockennamna har betydelsen 

,röjningan yid Ristån" dvs. den av vattenmassor ristande och skälvande ån(så var

JJtrrrl (fr Bäveån iuJaeruiloj. nlrtoioar. uttia mtalas 1388. Med tanke på ftrekomsten av kyrka och

fomminnå tycts trald§n ha varit mer betydelsefull förr'

i"rg 
".au"ae 

ca t2 hektar aIo itot oå! :] rr*l och tu ditrmedefi betrakta sono större småbruk År tgzo rar

,JEr"t*r*en odlad jord p.r br"kr-het i Göteborgs och Bolus lär 6.2 hektar medan rikssiftan gick upp till
trn*t r. De geogradska iörutsatmingarnamed den sndersplitfiade-te,rrängen gtrmnar inte stmjordbruk. Den

m" gon*H, d*ät"doua" kombinatlmen av jordbnrlq och sj6ftrt finns i rikt mår i Johan Ottos släkt.

Gården kan spåras i sl?iktens ägo tillbaka tiII 1600-talet. En taxeringslängd fran 1715 - under det stora nordiska

kiget- tarupp Houg som kronohemman 3/8 mtl och ägamamnet

OIuf Otuftson (f . 1659 d" 174L).

Mapus BemhardJohansson pa Houg (.184I-1922) cl'drbarry-h*lu-gtistina Samueldotter Hdström (1841-

iqö fi.å" H.d" l"Iy"kl"Ly so"t* drr* n"r D*n.Det eldsta föddes den 16 september 1864 och fick namnet

Johan Otto. Ilans tvillingsyster Berta Carolina avled 1868'-

O*igu.Vrton var Fritzlamuel (186G1915), Lars Emanuel (1868 - USA-emigranl),

fUu(iszi-f qf 8), Brlra Kdstina(tilz+), Britta Chartotta(1875-.194.8),E_mma Sofia(l878-1938)'

Åå.r, nuau(isto-19t3)"dh*a-ina «ristina(I883-lg6q$rice (1885),signe Maria 1888-1890). Av tolv

barn uppnådde åttavuren ålder och §rra avled frre fern fus ålder'

Antalet barn i frmiljen kan tyckas högt men var frrvisso inte något ovanligt i släkten och i tiden' Hustru

ct[i"tina rom sjåih.från en t;lvbamsåmilj och Bernhard hade ssx syskon.

i, eir* ftaga ä"d taoke pa arif:ot*tefen i tidens agrara samhälte är hur generatimsskiftet gick till oci

vilka altemativ som stod tiu uuas io. a.- som inte overtog gfuden, Hur kundemöjtigbetema och räckvidden te

,ig ti, en 16fuig Joh* oao om*r 1gg0? sakerligen uetyaer nireuilder inom deu stora släkten mycket i en tid

oå i * shkt som salcraryrkesvägledning och lilrdomstradition'

* *t& som b,nrkas ur'nao rrait omkhg 1880 är Hede- den gamla släktgården i_Myckleby socken pa

O^it, ,o* lgT2harrålt" * -* Briua (Johan Ottos mrmor) till sjökapten Bemdt Johanssm gift med

Charlotta Hedstöm (Johan Gtos moster).

En morbru från denna gård - Ni"tu" samuel Hedström - hade blivit sjökapten och så smfoingom hanurkapten

och brittisk fiireträdare på Fiji. (son tvlapard Hedstroem tLg72)

En mosterlngervargiftmed sjökaptenen JohannesAndersson,somhadeSyltenx-gård Buvenäs påOrust

Ingos bror Lais mArsraae tU+ä paitonerten Carolina med ådem Johannes som skeppare

Ei son till Inger och Johannes, Anders Ludvig (Ardahl) f. 1851 4:I d[ sjöxs 1869, studerade vid

*nigrtio"r*.ähn i Göteborg blev sjökapten tlZ+ ocn senare befrlhavare fiirst i Sannes rederi ( briggen

Dagmar i Sydamerikafart, sedan Adelaide).

på firssidan finns också anlnybdng till sjöfrrt- särskilt rmder 1800-talet har söner gätt tiil sjöss under länge

eller korrare tid. Gå"d; ilgått i tiar.s*'*a* 1600-ta1et, och afternativet att i pq:e dagE gå till sjöss har valts

av åder Bernhard och hans irtiao Jdrannes och olof Men nagon befrlsställning finns inte dokumenterad och

Johm Ottos far Bernhard övertar gfudm 1864. Olof antecknas som sjöman, sHddare och speleman. Det är

"ift"a 
ta*rt p".*tria- som häisonten vidgas över de sju hrrjo§h ftirebildema finns att ta till sig'

Att folk i trakten har e,n referensam som inkluderar sjöresor och affirer i andra lander och världsdelar,

r["pptUygg"ri och redarverksamhet (partrederio) har saikert stor betydelsg eftersom det kanns möjligt att

ovåikiaa ganser och inte vara alltför bunden till torvan"

Som äldsteion kunde väl Johan Oso i tradifimens spår ha besämt sig för att ta över gårdeq

och diirftr bör man se beslutet att gå tiil sjöss som ett aktivt val.



1gg7 års mantalsuppgiter anga sjömannenJohan otto men enl. Uddevalla sjömanslms sjömansrullm biir han ha

gåfi ti11 sjoss redan ]ESZ, oär;*" bestämt på Uddevallaköprmannen-sannes bark Adelaide ( byged 1881 på

§uroo varv) med kusinen Anders Ludvig Andersson(Ardahl) som s^keppare.

orr, ,r*"tu handelssjöfrrten vid denna tid karakteriseras av en kraftig expansion oclr {såerde övergång från

segel till fogårtyg Under 1870-alet startades ett stort ankl ång&rtygSrederier och ångfrrtygsflottan

roia"muaeJ. DeJvenska varven hade välfyllda orderböcker och i England köptes både nyft och second-

handturnage.
Segelfrrfygen var ännu inte ur leken men den modema människan drevs av ångkaft. Det var alltså goda

framtidsmöjligheter inom sjö&rten
lon* oto'ariill sjoss t"*i tiU 1890 då han börjar studera vid navigationsskolan i Stömstad och avlägger

slyrmans -och sjökaPtensexamen.
tdgZ tatar mantatrlanga* om syrmm Johan Otro och brodern, sjökapten Fritz Samuel.

1899 flyttår Johan Otto till UddevallA medan Fritz är slriven på Houg till 1906.

lonan Otto gifte sig med Ellen Wickström och lät o. 1906 bygga en villa i rote or 8 kv Ridhuset Södertullsgatan

4, som blev-barndämSemmetftrhfis egen stora åmitj.Fortsättrrllqen påhistorien handlar om tiden som

befilhavare pä olika batar i Sannes rederi fram till hans bortgång 1932.

Ordlöranden ordar vidare

Föreningens nya stadgar som antogs vid sl?iktrnöet enl. bif. protokoll skall ge oss möjlighet att koncentera

verksamheten till att ftra;tt-släkf;;iJer med6jalp av datorp.-rogrammetO*G6N och läggaupp slåiktarkivmed

bilder och dokument som kan ha gemensamt iot"s.. sjatv viu jäggiima efterlysa fotorr-av-äldre slåiktingar och

miljrier från mitten uu rsoo-år"t äch framåt. Finns det i.ex na§o" tita av mor Brita Nilsdotter(1799-1891)

gren 1.7?Det åir såirdel., uara"n fft att till bildema knyta sakuplpgifter och kommentarer som sätter in bilden i ett

såmmanhang i tid och rum . . ,
om fiireningens hemsida kommer i &ift kan vi lägga ut äldre- material, som inte kommer i konflikt med

pJfi*ti"glU"stiimmelser. Så skicka gärna in kopior till mig!-

Om man med hjälp av datorn vill sökä sina r<itter och sin sliflä finns nu uppgifter från kyrkböcker i Sverige från

år 1890 på nätet. via Riksarkivet Arkion kan man mot viss avgift besöka databasen' Lantrräteriverket har

intessant karfnaterial och äl&e skeppsregista kan man fii liisa via Landsarkivet i Lund'

Ni hittar ett inbetårningskort ftr årsavgiften kr 50:- till fiireningen. sätt in den genast oc\ 19d tvdligt namn

o"n-u4"5 pa inUetafnilgsf<ortel Betaä in snarast och g?ima en tia exha fin julhälsning2gg2'
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Brita o Bengt Olof Bengtsson, Harry Berg UIla o Lasse Dahlqvist Inger
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