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Till Evas minne Adresser:

Den29 augusti i år förlorade släkt-
föreningen en av sha grundare Eva
Hedström-Hultin. Henncs insatscr fcir
förcningcn kommer att bestå och ut-
göra en bas för vidare släktforskning.

Otaliga äro dc timmar, dagar,
vcckor och år, som Eva ocgcnnyttigl
ägnade åt släktlorskning till förcn-
ingcns fromma. Mcd sin gcncrösa
inställning blcv hcnncs släkrlitrsk-
ning cn hjärtcsak 1ör hcnnc.

Vi kommcr att minnas hcnnc mcrl
tacksamhct och uppskattning lör
hcnncs värdcfulla släktlbrsknings-
arbctc och frir hcnncs släktkänskl'.

Ulvesund november l9B9

Gert Johnard.

Ordförandes spalt utgår denna
gång då redaktionen ej fått
material.

Omslagsbild:
Johan och Sofia Ohlson,
Arcndal, 1854
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Itrakon Ardahl
vår meste släkting!

Dessutom är han rcna önskcdröm-
men vad dct gäller släktforskning.

Tänk er själva cn vital och min-
nesgod 86-åring, hos

vilkcn de förbiilan-
de årcn inte satt. så

mycket djuparc spår
än en nedsatt hörsel.
Tiink cr honom också
som en man som i
alla år fascincrats av
gamla dokument, ur-
kundcr, brcv och
Ibton, och som sparat
allt han kommit över.

Och som prick-
cn övcr i: Föreställ
cr honom som en
mall som scdan ung-
domsårcn varit in-
lrcsscrad av släkt-
Ibrskning, och som själv sysslat aktivt
ntcd saken scdan 1920-ta1ct - och som
dcssutom har et1 siikert minnc [ör namn
och ansiktcn!

Dct kan låta för bra fdr att vara
sant, mcn dct är Hakon Ardahl i cu"

nötskal. Dcssutom är han som sagL

vår mcsl.e släkting, i kraft av att han
Iaktiskt i minst tre separat.a lcd är dirckt
avkomling till Nils Rasmusson och
Ingcr Olofsdottcr Torbjömsson från
Haga i Ncdre Dale sockcn på'Ijöm.

Det bcror, som a1la förstår, på dc

i släkten så vanligt förckommande
kusinäktcnskapen: Hans föräldrar var
kusiner, liksom hans morföriildrar. Foma

tiders långsamma
kommunikationcr
§ordc dct ju inte lätt
för giftaslystna unga
miin och kvinnor att
söka sig partners
långväga ifrån. Man
höll sig till vad hem-
bygdcn hadc att er-
bjuda - det var först
sedan cykeln blivit
var mans egendom
som man kunde ge

sig av utsockncs för
att söka en livskam-
rat.

Detta ger oss
anledning att göra cn

snabbgcnomgång av

Hakons stamträd:

Nils och Ingcr från Haga hadc
många bam, bland dem soncn Olof
Nilsson och dottem Britta Nilsdotter,
gcrrcnligcn kallad Mor Britta. Bland
Olol.s söncr fanns Johan "Kårc-bon"
Ohlson, som gilic sig med Mor Brittas
dotlcr Sol-ia, och blcv fartill bl.a. Olga
Ardahl - Hakons mamma.

Sollas systcr Inger giftc sig med
sjÖkaptcncn Johanncs Andcrsson, och
dc fick soncn Andcrs Andcrsson - som
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är Hakons farl Dctta leder till att våfi
kära gamla Haga-par, Nils och Inger,
är Hakons morrnors morföräldrar, far-
mors morföräldrar samt morfars far-

föräldrar. Slå dct, dcn sont kurt!

Mormor Sofia och Ianuor lttgcr
hör båda till den syskonskara sonr log

f. 2u3 fl53, d. n/-5 1n25

och hustru Ingcr,
f.30/8 1765,d. r5ltt rti4e

Mormor Sof ia -
f . 2t 19 1832 d. 25lt t

1 889

M0t'rttot's Ittot' or:lt I ltt ttrtll stttttt'

Ilrita, l..10/.1 l'l()(), tl.5/lI llittl
gili tnt:tl Sittuttcl l,lttssott,
l. 1792. tl. '//,1 lli5.l

Anders Ardahl

sig namnct Hedström. En av deras
brddcr var Niklas Samuel - eller Nico-
laus, som han själv ibland skrev sig -
Hcdström, sjökaptencn som giftc sig
mcd cn cngclsk adelsdam (han blcv
f.ö. själv adlad scnare, och tog hust-
runs vapcn med två blodröda händcr
som sitt cgct). Han bosarte sig på Fid-
ji, blcv öamas konsul, och fick fyra
bam samt 21 bambarn. Dctta i kombi-
nation mcd hans pat"riarkaliska utsccn-
dc gjordc att han allmänt benämndcs
Fadcr Abraham, och namnet Hcdstroem
är Ibrlfarandc rcspckterat i ö-dkct.

En annan bror var Otto Hcdström,
som under studenttiden i Lund hördc
till Viktor Rydbcrgs bästa vänncr.

-Otto var cn stadig bit, Iörklarar
Hakon.

-Han tvekade intc hellcr att dc-
morrstrcra sin styrka, vilkct lcddc till

Olga Ardahl

att han relcgcrades från universitetct
undcr ctt års tid. Mcn han kom tiIl-
baks, tog sin juridiska examcn mcd
Iina bctyg, och blcv rckordung härads-

hövding i Väncrsborg.

Hans karriär blev dock kotl: Han
avlcd av blodförgiftning 1858, bara 2tl

år gammal. Bland hans eftcrlämnadc
handlingar finns den fömämliga dikt
på vcrsmåttcL hcxamcter han skrev till
sin fars bcgravning, och som Hakon
f.ö. dcklameradc vid släktförcningcns
första mötc. Diktcn har sådana kvali-
ticr, att dct t.o.m. ryktas om att det

cgcntligcn är Viktor Rydbcrg som för-
Iattat dcn, mcn påståendet har aldrig
kurrnat lcdas i bcvis.

En trcdjc av brödcma, Lars Hcd-
ström, var också han en duktig karriär-
rniinniska. Han tog som mycket ung

kaplcnscxamcn, mcn avled i Austra-
licn, också han bara 28 år gammal.
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Morfarsfar Olof,
f.19141793. d.16/1 1884, gift mcd
Brita Pcrsdotter
f . z8l2 1794. d. 1trz 1819

Morfar Johan Ohlson,
f. 1821, d. 1912.

Mor Olga
f . 2919 1tt5l, d. t2l6 t92O

Hakon, I'.
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Dödsorsakcn är oklar - matförgiftning
har nämnts i sammanhanget.

-Men jag har uppgiftcr om att han
drunknade, förklarar Hakon.

Nå, åtcr till farmor och mormor.

Sofia gifie sig alltså med kusincn
Johan Ohlson, Kårc-bon kallad. Han
drev Arendals gård, en vacker egen-
dom pä Hisingen, som i dag är helt
försvunnen; dcn låg på Arendal-varv-
cts nuvarandc område. Johan såldc mark
till stadsboma, och fick så bra bctalt
att han var anscdd som en förmögcn
man; i sin dagbok Iörvånar han sig
också bl.a. över att "dc dumma
stadsboma" kundc betala 3 000 kr 1ör

en bcrgsknallc.

Makamas bam tog sig namnct
Ardahl eftcr gårdcn, men det finns intc
många ättlingar kvar på svärdssidan.

-Nej, jag är väl den siste i Sverigc.
Trots att mina föräldrar hade sju bam
Iick de bara två bambam - båda flickor.
sägcr Hakon Ardahl.

-Därcmot lcvcr cn dcl kvari USA.
Bl.a. åkte min äldstc kusin Nils övcr
dit, och kvar levcr John Ardahl, som
var på besök i Sverige för några år
scdan. Min dottcr Ingcr och jag arrangc-
radc i dct sammanhanget en serie sliikl"-

träl'Iar, och följdc också med honom
ut till Stillingsön.

Hakons föräldrar var rcdan gifla
som Andcrsson när namnändringcn
genomfördcs, mcn cftcrsom båda hör-
de till släkLcn protcsterade ingen när
också dc villc kalla sig Ardahl. Deras

B

äldste son Folke behöll dock namnet

Andcrsson.

E1ier att ha satt 13 bam till värld-
en avlcd Sofia. Kusincn och makcn
Johan ansåg sig dock ha mer kvar att

ge, och dct gjordc han också: Vid 66

års ålder gifte han om sig, och fick

, 
lllydcs (

att qtbd al{'l närvaro lrodra

.V IEsrI-AKTEN

jag föddes, säger Hakon.

-Tyvärr var min mor negativt in-
ställd till morfars nya familj, så jag
såg aldrig så mycket av honom. Där-
emot umgicks min hustru och jag under
flera dccennier rätt flitigt med cn halv-
morbror, Joheur Ohlson, och hans familj.
Johans dotter Berit Carlsson ägcr
numcra Ögårdcn på Stitlingsön, och
hon har f.ö. kvar samma lägcnhet på
Aschcbergsgatan där hcnnes föräldrar
boddc.

-Dessutom har Bcrit i sin ägo
morfars gamla dagböcker, och det är
cn fascinerandc läsning!

Men låt oss göra ctt hopp tillbaks
i lidcn, och återvända till Inger Hed-
Ström, morrnor Sofias syster.

Hon gifte sig som nämnt med
sjökaptcnen Johannes Andersson, som
ägdc Syltenäs gård, och se<lcrmcra köpte

också Bufvcnäs. Den sistnämnda är,
gcnom Etisabeth Åhs, fortfarande i
släktcns ägo.

Johanncs och Ingers son Andcrs
Andcrsson blev också han sjökaptcn,
och vid vuxen ålder började han kasta
allt längrc blickar på sin kusin Olga
Ingriette (hon ändrade senare själv
namnct till Olga Henriette), d.v.s. en
av Johan och Sofia Olssons döttrar.

I Herrans år 1881 gifte sig paret,

varcftcr Anders tämligen raskt gav sig
ut på långresa. Olga gick hemma och
väntadc, och födde undertiden dottem
Elin. Flickan smiLtades cmcllcrtid av
tbc, och avlcd bara två år gammal -
innan hcnnes far ens hann få se hcnnc!

De syskon som följdc klarade sig
dock:

Folkc, född 1885, utvandrade till

,;a-;
!fl,,be*
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udr So[[er:

S. @lllrur. rSolllir @lllrurr.

J(rntning l,(. tlrn, //. o. s. Ä. /(
yl.tcrligarc Iyra barn! Dcssa kalladc sig

cmcllcrtid l0r Oltlsolt.

Dct rtya liktcttskitllct sllgs itllc mcd 
_

blicla ögon av ['rarttctr lirlrt tlct l(irsta (
giliet, och dct r'åddc diircltcr tairnligcn

ansträngda rclatioltcr tttcllan dcm å cna

siclan, och dcras Iar salnt halvsyskon å

dcn andra.

-Morlar är dcn cndc av mina mor-

och farläräldrar som jag träffat. Mor-
mor. farlar och farmor avlcd alia innan

Folke



Ingrid Gert

r(

USA, där han undcr en kofl tid var
gift. Han avled bamlös.

Ingrid, född 1890, fick eftemamn-
et Patlagean sedan hon gift sig mcd cn

ryss, som emigrerat först till Schweiz
och sedan till Frankrike. Makama träf-
Iadcs 1919, och bosatte sig i Frank-
rikc, där Ingrid snabbt blev en intema-
tionellt känd konstnär. Hennes vcrk
finns t.o.m. i Götcborg: Dct är hon
som gjort skulpluren av en polisman
ovanför entrin till polisstationcn på
Trcdjc Långgatan, och det är också
hon som gjort skulpturreliefema högt
uppe på fasadcn till gamla Handels-
institutet på Viktor Rydbergsgatan -
Iör att bara nämna ett par cxcmpel.

I mittcn av 1970-talct åtcrvände
hon som bamlös änka till Götcborg,
där hon undcr cn period bodctc till-
sammans mcd väninnan och konsl,närs-
kollcgan Karin Parron, syster till Evcrt
Taubc. Ingrid avlcd 1980, 90 år gam-
mal.

Elsa, född 1891, var ogift lärar-

Elsa

inna i Stockholm. För 700 kr köpte
hon en gång i tidcn cn avstyckad tomt
från Ögårdcn av sin morbror Emst
Ardahl, och byggdc en sommarstuga
på Stillingsö. Grundlig som hon var
byggde hon också en hel kaj i sten,
mcd en pir - likaledes i sLcn - för att ha
något att lägga sin lilla cka vid. När
hon avled fick Hakons dotter Inger
och hcnncs familj ärva stugan, mcd
kaj och a1lt.

Torsten, född 1893, var sjökap-
tcn, bosatt i Götcborg och på Stil-
lingsön, där han på en annan avstyck-
ad tomt från Ögården lät bygga funkis-
villan Bcrgaviken. Torstcn gifte sig
med cn syssling, Ruby Johnard, som
dock avlcd ung i lunginflammation.
Han giftc scnarc om sig med Dagny
Ccdcrborg; båda äktenskapen var bam-
lösa.

Hilding, född 1896, utvandrade
också han till USA, där han gifte sig
och fick bådc bam och bambam.

-Ja, Hilding fick en dottcr, Elenor,
1örklarar Hakon.
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-Jag skrcv vid ctt tillftille till henne,
men fick aldrig något svar. Så jag vet
tyvärr inte något om den grenen av
släkten.

Och därcftcr fick Andcrs och Olga
Andcrsson minsann ett litet sladdbam:
Hakon, född 1903, då Olga redan var
45 år fyllda! Då var det inte så märk-
ligt med ett nytt bam i familjen, vilkct
kundc ta sig diastiska uttryck, minns
han.

-Jo, dct finns gott om foton på
mina syskon som bam, mcn inte på
mig. Men jag minns att cn gång som
liten var så svårt sjuk att det var risk
för livct. Då kläddcs jag upp och vi
åktc till en fotograf. Familjcn ville ha

något som minnc om det skulle gåilla.

Han berättar mcd glimtcn i ögat,
och utan bittcrhet. Ty han hadc cn

12

nära och god kontakL rncd bådc Iörä1d-

rar och syskon, och boddc kvar i för-
äldrahcmmct ända tills ladcm avlcd

1930.

Andcrs och Olga flyttadc som

nygifl.a in ctt av Johan "Kårc-bon"

Ohlsons hyrcshus på Kad Johansgatan,

nära Kruttorgct, och numclä rivct. Efter
cn kofl tid I'ick dc lägcnhct i cn l'astig- -
hct vid Stigbcrgsgatan l5 - också Ocn (
rivcn - där dc boddc i 26 Lr, och där
Hakon föddes. Därclicr flyttadc de till
Tredjc Långgatan 51 , cn Iastighct som

intc längrc finns kvar cns lill numrct, (
lack varc cn ändring i stadsplancn. \

Vid fadcms död skaffadc Hakon
sig egen lägcnhct, och 1932 giftc han

sig mcd sin Grcta.

-Vi fick ctl. bam, Ingcr. Och sedan

två bambam och trc bambamsbam.

Själv började jag arbeta på ett förs-
iikringsbol ag, B rand- och livförsiikrings
AB Svea. Det blev sedan l-,ivförsäk-
rings AB Svea, däreftcr Tule, därcfter
Skandia, Skåne och Svea, och slut-
ligen bara Skandia.

Hakon Ardahl var företaget troget
i hela sitt yrkesvcrksamma liv, och
kan alltså skryta med atr ha haft fem
olika arbctsgivarc utan att ha bytt arbcts-
plats en enda gång!

Efter Grctas död flyttade han till
en egen lägenhet på Johanneberg i
Göteborg, och där bor han ännu. Han
har också kvar den sommarstuga på
Ijöm, som han och hustrun låtit bygga.
I stugan Iinns åtrninstone en liten raritet:
En ryamatta som Ingcr Åkerström - en
mosler till hans farmor och mormor,
och alltså en dotter till Nils Rasmus-
son och Inger Olofsdotter Torbjöms-
son - sjä1v cn gång vävde till sin hem-
gift!

Hakons båda föräldrar hade ju
gemensam släkt, och cn del släktträffar
arrangeradcs, främst i form av jul- och
nyårsbjudningar. Något regelrän um-
gänge förckom dock mer sällan, även
om man ofta träffade släktingama från
Hcssleröd utanför Uddevalla, där man
också tillbringade flera somrar. Hakons
bror Torsten gifte sig ju sedermera
med en av dem, sysslingcn Ruby
Johnard. Dct var f.ö. ctt dubbelbröllop,
eftcrsom Rubys tvillingsyster samtid-
igt gifte sig med komministcr Johanncs
Söhrman från Halland.

Olga Ardahl umgicks emellertid
flitigt med sina kusiner, systrama Jose-

fina Johansson och Olga Johansson.

Dcras mor var Maria Kristina, en av

Mor Brittas döttrar.

-Josefina var gift med direktör
Jakob Johansson, som drev bl.a. Hotcll
Gami i Göteborg. Som änka flyttade
hon senarc till Bufuenäs, minns Hakon.

-Hon hadc en son, Herbert Wahrc,
som tillsammans mcd sin hustru Evy
fick två döttrar.

Olga giftc sig mcd en kusin, sjö-
kaptcn Fritz Samuel Johansson, son

till Mor Brittas dottcr Kristina Samuels-
dottcr på Houg. Fritz Samuel och Olga
hadc två döttrar, Helfrid, gift Baaz,

och Kcrstin, gift Lundberg, samt en

son, Uno Johansson, som senare tog
sig clicmamnet Bemc.

Hakon visstc redan som bam att
han hadc cn stor släkt med förgre-

,[«

HaraLd, Ruth och FritzErnst och HiLding Hakon,5 år
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ningar i flcra liinder, och det var en
av anledningama till att han började
intressera sig för släktforskning. Att
intresset flammadc upp berodde på
att han på 1920-talet flck god kontakt
mcd sin morbror, Emst Ardahl, hcrre
till Ogården. Forts på sid.24

67 k t nktiv rjiifarLstjä'nst och fort-
fnrsrdc i eclen «rch vitl full vigör iir ingon
dålig pr<rrt,n[ion. I)on her utfihLs av
alöhopirm Ä. L. Ardohl, irrn pi m;1n.11g
fyllaa 76 l.r. A. eom iir fiild i i{yeklnby
pi Orrr«t gick til,l Bjihs 1800 och nrl:ule
rjäknptc.naexa.rnon 187.1 vid Götaborgs
n*rigrtionmkol+. Rednn irå le tqncre
var hen tx'fii.llnvare p[ .L ]f . §r.nntx
brige "D{€mar" i trndo prt 85dom<'ri.kn.
ff an har vidare fört nlroppeo Ådol:r,ido
nch Na.rtt.ilrrs, «1cn tennr6 trn<lor c:a l5
rlrr tid pÅ lnaail'iomok ikrrsttrnde. År 1893
över-gick knrpben Ärdn}l t,ill irngfarlygon
och trlov bofälhrvarr. pir r,txl.-n.-b. Oondors
Ornon och har eotlnn dos fört, utrnn
rogln $rtt, ångnrno Onrn.'n och flelge,
dä ri*mAmnde pf l,rnrlen (lötehorg-
Manchector bch Gla^rgow. 1909 övergov
Ä. d€'t nJr[ivo riihnnnslivot fiir att till-
Uräde helattningon oom bo<ilrtnin'gsrnan
och nautink rnkkunnig vid Fverigr< Ång-
f rrrtygr Äaan.ronsf ilrrnring, viJken t,iInsl,

Siuttiolem är,

8jölcdpter A. I'. Ardahl

" 76 ft don t7 d:t.

han &nnn innehlr
A. hot varit befäl}nvnro pl regolfa.rtyg

under 17 lr *:rmt på l[ngnro rrnder l0
år, Ilan hnr cn s:rrnmn,rrlng,l riiitid ar 40
År mh ha.t driiroftor prt ott förtjä,nstfrtllt
aiit0 urulor l7 l[r lp,klii.tt on befnCl,ning,
varqct h*na go<lignt l<trnslrn;»er mh rike
orfalonhetor i ajöma,neyr't<ot, kom.me vEl
tilt dn nätt. FInnr fiirsvn't,r rrh ltlsk-
vii.rrio vilsen hn.r fihslrnffnt hrmom on
myetot rtor clrn.ra vätrn<'r.

G.H.T. 25/91926

LÄNSFÖNSÄKRA
Vi finns där du bor.
Slå upp ditt ombud På gula sidorna.
Ring när det passar dig även kvällar
Distrikt Uddevalla och söderut
Låt hiärtat va'me'...
Barnförsäkring - Liv & Pensionsförsäkring

LÄNSFÖRSÄTRIruCAR CÖTEEORCS OCH BOHUS LÄN

Lasse Dahlqvist, Tel .0522'21577
Kontor: Kungsgatan 8, Uddevalla, Tel. 0522-391 00

Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg, Tel. 031-638000



Forts från sid 14.

-Morbror Emst hade åkt till USA
som ung mcn kom tillbaks hem igcn,
och cirka l9l4 köptc han Ögården av
sin fabror Nicklas Olsson - min morfars
bror - för 12 000 kr.

Hakon minns faktiskt gamle
Nicklas mycket väl: De båda träffades
1917 päÖgårclen, där den gamle bodde
kvar fram till sin död 1920.

FöBLt}FVADE.
Sjiikoptcn,rn Å. [,. ÅltlgrSOn.

olgn ohlson. 
[22arol

G.lI. T. c6/7 t,tB I

-Han var då gammal och rätt scnil,
och såg dåligt. Men jag minns hur han
med stora steg gick över gården och
med kraft satte sin käppl stenläggningen
medan han berättade om hur han arbetat
på gården - om all sten han lagt, och
alla murar han rest. Han var en
imponerande gestalt, oerhört stolt och
självmedvcten. I sin krafts dagar var
han också en betydelsefull
kommunalman, och flitigt anlitad
aukl.ionsutropare.

Hans brorson Emst Ardahl,
Ögårdens nye ägare, var däremot
förhåIlandevis liten till växten, enligt
sliikttraditionen dcn ende vuxne mannen
i lamiljen som kunde gå rak i Ögårdens
gamla mangårdsbyggnad - byggd 1810
- utan att slå huvudet i taket.

-Men han hadc ju varit i USA, så

han tycktc ändå att gårdens
huvudbyggnad var i minsta och
ynkligaste laget, förklarar Hakon.

Så på 1920-talet, sedan gamle
Nicklas avlidit, lät Emst riva den gamla
mangårdsbyggnadcn för att rcsa en ny.
Men innan dess byggde han en liten
stuga på cn jordkällare som Nicklas
låtit färdigsställa.

-Där bodde han själv undcr
ombyggnaden, och trivdcs utmärkt,
säger Hakon.

-Dct vet jag med bestämdhet, för
hans hushållerska bcrättade, au niir den

nya mangårdsbyggnadcn var klar gick
det långcliga tider innan morbror Emst
flyttadc in i den. För han trivdes så bra
i den lilla stugan!

Under ombygganden flyttades alla
gårdens inventarier huller om buller ut
på logc och i magasin: Möblcr, kläder,
husgeråd, böckcr, dokument, allt. Och
dit kom så en dag unge Hakon Ardahl,
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och fick syn på dcnr.

-Jag umgicks cn lrcl dcl mccl

morbror Ernsl", och undcr dc nrirmastc
åren börjadc jag systcrnatiskt lcta c['tcr
släkt- och gårdspappcr, ocl-r udna dcm.
Jag liittaclc clokumcn[ på dc mcst
märkliga stiillcn - t.o.m. i hönshusct!

,,( För att skydda dcm ladc han in- dem ark Iör ark i gamla tidningar, snyggt
och prydligt sortcradc. Emst, som int"c

själv hade något större intresse för
sakcn, var vänligt överseendc, lä[

'( honom håtlas och uppmuntrade honom

t.o.m.

Och så dog Emst Ardahl, ogift
och utan bam - samt utan tcstamentc.
29 awingar anmälde sitt intressc för
kvarlåtenskapen, som bland mycket
annat också innchöll gamla
sliiktklcnodcr av stort antikvariskt värde.

-Att försöka göra en rättvis
fördclning var omöjligt, säger Hakon.

-Så vi enades om att arrarlgera en
släktauktion, där vi alla fick bjuda på

det vi villc ha. Dcn ägdc rum 1943,

. och jag köptc bl.a. cn gammalt slagbord('( och ctt par stolar som jag fonlarandc
har kvar. Annat, som ett par stolar fiån
173O-talct och cn mycket fin karmstol
i barock från c:a 1700, harjag slussat

,(' övcr till barn och bambam.

Vid auktioncn diskutcradcs också
dc gamla Iamiljcdokumcntcn, och
samtliga niirvarandc cnadcs om att
Hakon - som visat så storl" intrcssc Iör
och lagt ner så myckct tid på dcm -

skulle få ta hand om dcm. Sä kommcr
det sig att mängder av handlingar ocll

urkunclcr I'rån både Ögården, Kåröd
och Arcndal i dag finns i hans och

dottcm Ingcrs lådor,liksom brev, foton
och myckct annat från släktens enskilda

mcdlcmmar.

Ögårdcn övcrtogs efter en tid av

Hakons halvmorbror Johan Ohlson,

som köptc ut de övriga aruingama.

Och nu är det alltså dennes dotter Berit
Carlsson som har gården.

Mcn dokumenten på Ögården var
intc det enda som eldade Hakons

intrcssc Iör släktforskning.

-Nej, jag fick också kontakt och

blev god vän mcd Olaus Olsson På
Tjöm. Han var cn mycket märkligt
man - han visste i princip allt om de

gamla familjema på ön: Vem som gift

Lysning.

Thorsten Arflahl
Ituby .fohnnril.

Johonnes §öhrmorl
llliirtn Johrrntrl.
Vigsel i Uddevalla kyrka- den 24 iuli. 2708

rSolrrr oirceten '//cj - | )2,1 ,

sig mcd vcm, vcm som var
utomäktcnskapligt bam till vem. Jag

minns hur jag satt i cn soffa hemma på

hans gård, och han vandrade runt i
rummct och rabblade släktliingder ur
minnct. Dct var otroligt - jag hann intc



ens med att anteckna allt!

Senare tog Hakon också kontakt
med en del avlägsna sliiktingar, och
började besöka gårdar som varit i
släktcns ägo. Så sent som förra året
fick han för första gången i livet se

Kärrslätt med egna ögon.

-Men de flesta känner jag rätt väl
till vid det här laget, säger han med ett
leende.

Men dct mest imponerande är
kanske ändå att han sparat på dessa
väldiga miingder av dokument och brev
- "all gammal bröte", som han själv
säger med ett skratt.

-Det är en sak som har suttit i
mig, men jag kan inte förklara varför:
Att aldrig slänga något som har an-
knytning till och intresse för släkten.

Jag minns iin i dag med fasa när jag

var tonåring, och min mor brände en
hel kartong med gamla familjebrev i
kakclugncn!

Så har Hakon och hans dotter i
dag också en hel del unika handlingar,
som de låtit släktföreningen ta del av

och kopiera. Vi kommer atl" återkom- (
ma till dcm - allt lrån gamla dags- '
verksrappofter, till brevet från den iildrc
damen på åldcrdomshemmet som skri-
ver till Nicklas Olsson på Ögården
och klagar på kvalitin på det smör och (
de ägg han levererat därifrån - i barska
ordalag.

Hakon Ardahl - vår mest släkt-
ing! - och hans samlingar är en rik
källa att ösa ur.

Göteborg november l9B9
JohanWopenka
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