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AMIJEL LARssoN I HEDE, MyCKLEBY,

som var gift med Brita Nilsdotter
föddes 1792. Samuel och Brita gifte
sigden 23februai 1821 ochfick
tillsammans 14 bam, varav nio döttrar.
Samuel dog den 7 april 1852. Brita den
5 september 1891,92 år gammal.
Genom Eva Hedström-Hultins idoga
sliiktforskande har jag erhållit vissa
uppgifter om Samuel Larsson, som
enligt min mening, fått mycket liten
uppmärksamhet jämfört med hans
hustru Brita, som förvisso var en
kraftfull och duglig hustru och som
efter makens död skötte gården och
uppfostrade de minderåriga barnen i
Herrans tukt och förmaning.
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Jag har börjat leta rätt på uppgifter om
min farmors far och hans verksarnhet
som Coopvaerdi-skeppare och odal-
man. I den bouppteckrring, roT..1.r ( (
Samuels död upprättadcs dcn 5 juli \
framgår bland annat, att han förutom
gården ägdc^ 116 i slupen Ceres, 1/6 i
skonerten Carolina, 1/6 i skonerten
Hercula, 1/6 i galeasen Maria Charlotta
och en Julle, Han lade klokt nog inte
"alla ägg i en korg". Då tiden inte nu
räckt till för att kunna ge en tydlig bild
av Samuel och hans verksamhet till
sjöss nöjer jag mig med dessa inled-
ande rader och skall återkomma med
en utförlig artikel i nr 3 av KH-bladet.
Gert Johnard
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Det nya Novilon 89 är i år ännu tjockare
totalt sett. Den är nu 2.4 mm tjoc( vilket
gör den ännu spänstigare, ännu mjukare att
vistas pa.

Novilon 89 finns i 20 härliga modefärger
som du kan kombinera hur du vill.
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Arsmötet 1988

S liiktföreningens årsmöte ägde rum
lördagen den 4 juni 1988, kl 17.30
på restaurang Villa Lindesnäs -
nägra kilometer väster om den
gamla badorten Gustafsberg, som
numera tillhör Uddevalla kommun.
Slliktträffen började med ett besök i
resteröds 11OO-tals kyrka. Förre
kyrkviirden Tage Olovson och nu-
varande kyrkviirden Ulla Dahlqvist
(Tages dotter) berättade om kyrkans
historia och guidade besökarna
bland kyrkans gamla klenoder.Efter
besöket i kyrkan ställdes kosan till
den gamla sliiktgården Houg - med

anor från 1600-ta1et. Rut och Arne
Haksten tog emot oss med gemyt-
lighet och vrirme.
Vid kaffet i trädgården berättade (
Arne om gårdens historia och om
hur många generationer av samma
släkt, som brukat den. Gårdens
areal har vuxit genom arv, köp och(
arrende sedan början av seklet.
Antalet medlemmar som mötte upp
vid Houg uppgick ti1l 65-70 per-
soner. Besöket gynnades av ett
hiirligt försommarväder som gj orde
vår släktträff till ett soligt minne.
Efter föreningens visit på Houg bar

det iväg till Lindesnäs, där års-
mötesförhandlingarna vidtog och

6i engt-Olof Ben gtsson omvaldes till
\Lrdförande for två år. Som bilaga
till detta nummer av KH-bladet
finns årsmötesprotokoll. Antalet

,rieltagare i den efterföljande mid-
(-rg"n uppgick till 55 personer.

Det var siirskilt glädjande att antalet
unga medlemmar som deltog i års-
mötet och middagen var stort, något
som inger en förhoppning om
förenin gens framtida uweckling
och bestånd. Ulvesund 11 okt 1988.
Gert Johnard

Fr-rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrII
I rr r II Abrahamssons !

i Handelsträdgard hb. i
II
f Tomater, egen odling. I
! AlI i utplanteringsväxter; Pötunior, Fiitiga lisa, Lobelia, I
i Tug_.,1.-r_,Tm och allt i blomväg för trädgården. Jord, t
i Blomjord. Ettåriga växter, blommor för våren. i
I Lev skönt, ät grönt. iTI
! Ulvesund, Telefon 0522-20725 !
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VI KOPER

Böcker
om mat,

dryck och
konst

Connoisseur
'lirrlflrn t-,liu.vm tB

aesöxvÅn gulx:

Olivedalsgatan 23
Box 24505, 400 22 Göteborg.

Telefon 031-40 60 38.

Bildförklaring till skiktbild sid 16-17.
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27. Hilma Olovson; 28. Pia Olsson;29. Nyfödd Olsson;

fii1. Rutn Josefsson; 31 . Tage Olovson; 32. Gunnar Josefsson;

)5. Ulta Dahlqvist; 34. Lars-Erik Dahlqvist; 35. Sam Olovson;
36. Arne Haksten; 37. Olov Olovson; 38. Maja Olovson; 39. Gert Johnard;
40. Ulla-Pia Olovson; 4l . Malin Olovson; 42. Rut Haksten;
4j. Inger Ardahl-Lundberg ; 44. Henrik Johnard; 45. Frances Langley ;
46. Bengt Arne Haksten;47. Hakon Ardahl; 48. Eva Hedström-Hultin;
49. Bengt Johnard; 50. Berit Carlsson; 51 . Ingvar Ohlson;
52. Barbro Lundgren. Torbjöm Eliasson tog bilden.
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Årsmötesdeltagare ba ff8ugs gård 4 juni 1988
Sliiktbildsförklaring: I . Bo Langley ; 2. Anna Greta Langley;
3 . Evert Nordell; 4 . Catharina Gothartz; 5 . Lydia Gothartz;
6. Olle Bengtsson; 7. Inger Nordell-Sjögren; 8. Ingemar Pålsson;
9. Ivar Olovson; 10. Inger Söhrman; I L Inger Eliasson;
12. Mörta Nordell; 13. Brita Bengtson; 14. Gunnar Edenstam;
15 . Birgit Olovson; 16. Annie Olovson; 17. Anita Edenstam;
18. Carl Otto Hedström; 19. MargitTtingerstad;20. MärtaWogenius;
21.Tyra Malming; 22. Margareta Hedstöm; 23.Margareta Srither;
24. Torsten Gustafsson; 25 . Rut Pettersson; 26. Maria Wogenius;
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Rättelser till Bröllopsbilden
nr 4. Hilma Abrahamsson;
7. Abraham Abrahamsson;
11. Oskar Mattsson;
12. Sara Mattsson;
15. Alfred Pettersson;
16. Olga Johansson;

på Houg i nr 1 av KH-bladet:
19. Inger Pettersson;
22.Paulin Olsson;
26. Emma Olsson;
29, Cul Olsson;
47. Ludwig Bernzon;
55. Bruno Larsson.

Houg, 74 är senare

,,::§,.,

x

Medpå Houg 1914 och 1988 var: Francis Langley,Tyra Malming,Tage
och lvarOlovson.

LÄNSFÖnsÄKRA
Vi finns där du bor.
SIå upp ditt ombud pä gula sidorna.
Ring när det passar dig även kvällar
Distrikt Uddevalla och söderut
Låt hjärtat va'me'...
Barnförsäkring - Liv & Pensionsförsäkring

LÄNSFÖRSÄxRIruCaR GÖTEBoRGS ocH BoHUS LÄN

Lasse Dahlqvist, Tel. 0522-21577
Kungsgatan I, Uddevalla, Tel. 0522-39100
Ostra Larmgatan 16, 4'11 07 Göteborg, Tel. 031-638000

Notiser

Under denna rubrik iir det mening-
en att samla uppgifter om händelser

(i 'iiktkretsen under året, exempel-
vrs födslar, giftermål, bemiirkelse-
dagar, dödsfall, mm.
Redaktionen har dock ingen kapa-

tr:'"et att själva övervaka alla händel-
§ur. Vi lir därför helt beroende av
enskilda initiativ. Skicka därför
giirna in upplysningar som kan vara
av allmänt intresse. Detta gäller
såväl för händelser som redan har
hänt som for händelser som
förväntas inträffa under året. Om
någon släkting omnämnts i pressen
en någon, giirna positiv, anledning
kan denna information också vara
lämplig för dessa sidor.
Informationen skickas till tidning-
ens redaktion se sid 2.

(
UuNNAR EosNsrau f Gustafsson har
gift sig med Arvna EruxssoN.

,r,I rroN ocn SusaNrre LuNDgenc har
it,,, 

"n 
dotter FaNINIy.

TonsröRN ocH KaRIU ElnssoN har
fött en son SveN Olor CrrnlsrnN.

Cscnn Dalu-evtst ocs LBttuanr har
fött en son. Vi vet inget namn än.

ANua ocs Bo Crnrsrpn LuNoeursr
har fott en dotter Lmmre.

AN»ens Anoaru har gift sig, tyvärr
inget namn på frun.

Systrarna Manla WocBNIus och Pn
OrssoN har fött varsin glytt. Vad de

heter vet vi tyvärr ej.

Flanny ocu KrnsnN Bsnc har under
september alrangerat en utställning
i Kungälvs stadsbibliotek över
ämnet "Minnestavlor från södra
Bohuslön" Vilken redaktionen
besökte och förundrades över och
var mycket imponerade av.

Flanny ocrr KrnsrN har även gett ut
en ny bok om "Kungdlv förr och
nu", vilken är mycket intressant.
Annonseras på sid 6. Köp och läs.

VI KÖPER BÖCKEROM

Bohuslän

BESÖK VÅR gUTIX:

Olivedalsgatan 23
Postad r. Nordenskiöldsgatan 20,

413 09 Göteborg
Telefon 031-40 60 38.
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Vi som inte vill väntapå
Vad gör vi? Anledningen till att
man sliiktforskar rir att man önskar
kunskap om det egna ursprunget.
Sliiktforskning iir inte lätt och det
tar tid, att inte bara hitta vederhäftig
information, utan dessutom kontrol-
lera att den iir riktig. Det iir inte
bara arbete att hitta sina anfäder,
utan det är dessutom mycket roligt
att veta vems ens farfarsfar var, vad
han gjorde, hur många syskon han
hade, vilken gård han kom från
mm. Släktföreningens forsknin g
kirjar med våra anfäder Nils och
Inger och går nedåt mot modern tid.
Vi kan börja med våra föräldrar och
gå bakåt i historien.

Hur skall vi börja med derta som
synes som ett oöverstigligt hinder
pä vår väg mot en antavla?

Fråga Far och Mor, Far- och Mor-
föräldrar och nästa generation om
de finns i livet. Börja med ett
gammalt fotoalbum, Skriv upp vad
personerna på bilderna heter och
vilken slåiktrelation de har till dig.
Teckna ner personliga minnen om
miinniskor och gårdar, hus och om
bygden. Niir detta iir gjort, börjar
det verkliga arbetet. När du själv

20

måste ta dig till kyrka och lands-
arkiv, domstolar och alla andra
arkiv som kan vara nödvändiga.

Vad finns det då för arkiv?

Kyrkböckerna
Det första att börja med iir
K ommunio nl ting de n eller den
vanligwis kallas husförhörslängden.
Den finns på pastorsexpeditionen i
den aktuella församlingen, eller om
den iir äldre än 100 år på Lands-
arkivet. Denna kompletteras av
D opb ok, V i g s elbo k och dö dbo k.
Vidare kan information om den
aktuella personen ofta finnas i
P ers o nali eb öc ker na, som används
vid tacksägel serna (meddelanden
om de under veckan avlidna) i
kyrkan. (

Rättsarkivalier
I Bouppteckningar och Arvskiftes-
handlingar hittar man uppgifter on(
levnadsförhållanden, förmögenhet,
gårdar, barn (ibland även avlade
oftidda), mm. Domböckerna inne-
håller också Förmyndarskapsför-
ordnanden och fastighetsprotokoll
mm. Jordeböckerna är av stor vikt,

Eva och Gunnar.

om förfäderna varit jordbrukare.
Mantalslängden lades till grund för

ffi^kattningen.

Tjänstearkivalier
Har förfäderna varit anställda hos

si^ten eller kyrkan finns Rullor,
Lerdaminnrn * i Krigsarkivet,
Riksarkiver, m fl.

Vilka uppgifter skall man ta med?

Allt! Torra fakta som: Födelse-,
Konfirmations-, Brö llops och
Dödsdag. Men även allaminnen
och hågkomster och framförallt
skrörnr som kan ge en levande bild
av personen. Anteckna allt vad som
berättas om gångna generationer
utan att ta hänsyn till ordnings-

{i''id"n, men ange noga till vilken
pbrson, eller gård, till vilken sak
eller datum som upplysningen
hänför sig. Det iir på den muntliga
t;'ditionens område, som sliikt-
S,.ska.e, skall börja sitt arbete.
Niir sliiktingar lämnat så många
faktiska upplysningar de kan
angående namn samt tid och plats
för kända förfäders födelse, dop,
konfirmation, förlovnin g, bröllop
och död,måste man gå till

kyrkböckerna, deis iör att kontrol-
lera dessa uppgifter, dels för att
samla nya.
Om man vill vara siiker på att ha
fått rätta uppgifter, bör man inte
nöja sig med att få uppgiften bara
från ett ställe. En uppgift kan vara
felaktig, även om den finns i en
kyrkbok. Man bör diirför kontrol-
lera i andra böcker, t.ex. dop-,
vigsel- och dörCböcker.

På detta sätt kan du utforska din
sliikt bortåt 100 år bakåt i tiden. Så

länge finns kyrkböckerna nämligen
ute i forsamlingarna. Sedan blir det
att söka sig till landsarkiven för
vidare forskning i samma slags
urkunder. När man sedan kommer
ner till tidigt 1700-tal kan det bli
svårt att hitta några böcker över-
huvudtaget att slå i, då många har
förstörts av brand eller örlog.
För den trägne forskaren finns det
ändock rikliga källor att ösa ur.
Domböckema kan ge en mycket
god bild av en eller annan förfader
(tänk på Fredlöse Konrad). För
gården iir dom-böckerna nödvänd-
iga, i dem finns handlingar rörande
Lagfart, Inteckningar, Förmyndar-
skapsförordnanden mm. Likaså iir

Forts. på sid 31.
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Vi forsäkrar din företagsamhet
Flit och klurighet är bra att ha
som företagare. Och framsynthet.
Inte bara i Gnosjö.

Man behöver ju inte vara små-
länning, för att försäkra sig mot
oförutsedda händelser.

Det finns många sätt art vara
mån om det man har.

Vi på §flASA har försäkringar
for både små och stora företag.

Se om ditt hus, så är vi på \XzASA
måna om dig.

Det kan vi försäkra.

Olov Olovson
Distriktschef
Telefon vx. 031-61 45 00
Direkt: 031-61 45 24
Hem: 031-45 4312
Mobiltele: 010-35 58 83
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Min släktlinje
.. Sven Gunnar Magnus Eliasson Lilja.

Gullbrand i Livetorp
g m Helga Olsdotter

Jöns Gullbrandsson i Yråland
91629 m Ingeborg Rasmusdotter

ry IngegerdJdnsdotteri Röra
g 1650 m Amund Bryntesson

(i RasmusAmundsson
g 1694 mMåtta Andersdotter

II Bernt Rasmusson
gl74l m Anna Persdotter

I MettaBerntsdotter
g6lll765 m Olof Torbjörnsson

1 Inger Olsdotter Torbjörnsson

91784 m Nils Rasmusson

1.7 BritaNilsdotter
g23l2l82l m Samuel Larsson

1.7.12 ChristineSamuelsdtrHedström
926121864 m Bernhard Johansson

(',1, 12.5 Ida Johansson

929161899 m Anton Olsson

1.7.12.5.1 Gunnar Olovson (bytte namn 1925)

. 927151927 m Annie Andersson
irl(
r1r.12.5.1.1 Inger Carola Olovson

g2l5l95l m Melker Eliasson

1.7 .12.5.1.1.2 Sven Torbjörn Eliasson
glla§85 m Karin Lilja

1.7.12.5.1.1.2.1 Sven Gunnar Magnus Eliasson Lilja

f t7t5
f t720

f 13/s
f

f 30/8
t2u3

f30/3
f t6lt

f t8l9
f 212

f 2414

f 31/8

t765
t753

L799
1792

tul
tuL
1871
1859

f18/6 1900
f 3ll3 1899

f716 1928
f t4l2 t922

f 2718 t9S4
f t5l7 1953

t 1612 198s.

d201L21793
d24lt 1803

d23161828
d,2313 t82l

d 15/8 1849
d 8/5 1825

d 519 1891
d 1852

dl3lttl9t4
d28161922

d241fi1918
d2slt 1935

dTlt 1963

1629

1671

1695

1728
L748

d
d

1600 d
1605 d

1632 d
1620 d

VI

v
((

1665 d
d

1745
1735

Detta är en av minst 8192 möjliga antavlor för Magnus.
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S 1äktforsknin gsutskottet

bestär av Ordförande

Gunnar Josefsson På

S tillingsön och Ytterli gare

två ledamöter, deras ar-

bete består i att insamla sä i

:i myckethjälP och informa-

'itiån som möjligt' Därför

vill vi att ni skall fYlla i { '

med KH-bladet nr - /'

medfölj-ande blanketten'

om ni inte redan har gjort

Släktforsknin gsutskottets arb ete

för ändamålet speciellt inköpt pro-

gram Dis (IBM-komP)' För att vt

I"n*" skall kunna Producetu -u1-

iurfo. o"t, sliikttavlor i en aldrig

sinande ström. Men för att kunna

gå.u a"nu iir detväsentligt attvi får sä

mycket information oT #
släktingar som bara 

"'+r
möj1igt och att databe-

handla dessa uPPgifter i ett

ffi&q,det. Den skall fvllas if"
-ryq,-ä varjeperson,barn som Ic^ -

;nl::"#f::l;'*1ä
och sedan skickas till Gunnar

Josefsson, adress se sid 2'

Om ni undrar över något eller vill,ha

iiatp, ring mig gärna, tet 0304-

43040.
Gunnar Josefsson

Företagsbuff6
med succ6!
08-791 8640

L SINESS

C ATERING AB
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