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Ordförandes
spalt
Årsmötetombord pä S/S Bohuslän dcn 16
junioch färden genom sommarfagra fjordar
blcv lyckad cnligt dcltagarnas samstäm-
miga upptattning. Visscrligen blev det
trångt vid middagsborden men maten
smakade bra och sjöresan gav aptiten.
Bcfälhavarcn på S/S Bohuslän bör ha cn
varm clogc för dct skickliga sätt han
manövrerade och girade i uånga farvattcn
- intc minst då R-holmen vid Ranebcrg
rundadcs. Vädret var ju oss gunstigt just
på vår utflyktsdag!

Gcnom Leif Lundbergs fotografering av
S/S Bohuslän vid Stillingsö brygga och
vid Stcnungsund har föreningcn erhållit
cn fin dokumentation av båtlärdcn och
ärsmötct. Et[ varmt. tack till Lcif för hans
insats.

Kostnaden för sjöresan blev dryg och fören-
ingcns tillgodohavandcn krympte starkt.
'lack varc sponsorcrs biclrag mcd pcngar,
konstvcrk och böcker fick föreningen ett
bidrag tillkosmaderna. Cirka 5.000:- gav

dcssa bidrag. Totalkostnadcn [ör arangc-
mangct uppgick till c:a 39.000:- varav
föreningens tiltskott var c:a 17.000:-. De
aktiva lottlörsäljcrskorna skall ha ett sär-
skilt varmt tack.

Vid ärsmötct ombord överlämnade Harry
Bcrg till ord[örandcn en vackert snidad
ordlörandcklubba som gåva till förcningen.
Klubban iir utlormad som ett roder med
rorkuh och arbetet är utfört av Harry och
Kerstin Bcrgs son Lars.

Årsmötct 1992 kommcr att hållas på All-
magsgår«lcn på Mycklcby dcn 23 maj altcr-
nal.ivt 13 juni 1992, Varvid även besök
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och rundvandring pä Stillingsön skall [örc-

tas.

Jag passar på tillftillct att tåcka avgåendc
Ordliirantlc Ollo llcrrgtson lör hans insat-
scr [ör förcningcn. Hans ordförandcperiod
omfattade 1984-1990.

Till årsmötct 1988 kom första numrct av

Kåröd-Hcdc bladct ut. Till rcdaktionskom-
mitt6n, som består av Torbjörn Eliasson,
Bcngt Johnard och Olov Olovson, utan
vars mcdvcrkan och hårda arbete dcnna
publikation intc hadc kommit ut, riktar
jag eu varmt Lack [ör deras insatser.

Fortfarandc är föreningens postgirokonto

941614-9, och bidrag stora eller smä,

mottagcs med största tacksamhet.

Föreningen har äntligen fått en egen adre.ss:

Box 121, 44092 Svanesund.

En Go«t Jul och Ett Gott Nytt i.r önskas

Er alla

Gert Johnard
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Resa med S/S Bohuslän

Som ingiit i slålkten och som synner-
ligen inbiten landkabba med en viss skcp-
sis mot båtar av mindre format än de stora
Iilrjorna till kontinenon, var det med nägon
liten fundering jag 
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var med på att
tacka ja till inbju-
dan illl årsmöter
och resan med S/
S Bohuslän. Det
kunde ju gc sig
till att gunga även
om vi gick inom-
skärs och vädrets
makterkunde inc
cns styrclscn rncd all sin omsorgsfulla
plancring bchärska.

Men lördagcn den 16 juni vcrkade lugn,
sansad och solig när vi per buss lämnade
Kungälv och dct var med glada förvänt-
ningar vi sä småningom gick ombord på
S/S Bohuslän, förvänrningar som rill fullo
infriadcs. Genast träffade vi på släktingar,
.som vi mött vid tidigarc årsmötcn och
mcdan vi gick ut genom älvmynningcn
och fick härligt kalfe med fralla, njöt vi
av ulsikten och utbytte tankar me«l våra
medpassagerare. Vi passade också på arr
ulforska båtens alla utrymmen, de fina
salongerna med en inredning som en fläkt
från sekclskiftct. När Harry efter en stunrl
försvann och var länge borta var det inte
svårt atl gissa att han gett sig ned i cle
undre regionerna för att sc på den maski-
nclla utrustningen. Han kom rillbaka hclr
lyrisk och ville ha mig med och titta, tlet
var bara att gå ned för alla smala stegar,
eller vad det nu kallas på en bår, och vissl
måste man beundra maskineriet som gick

fint som en klocka. Och inre en fläck på
den vita dressen!

En upplevelse förutom att sc alla öar
och skär (eller heter der b6ar? var arr gå

genom Albrekt-
sunds kanal med
några fä merer
tillgodo in till land
och passera Mar-
strand och vidarc

t upp till Stcnung-
sund, dåir en lrcl
klunga släktingar
väntade att tä
stiga ombord. Der

blcv cn ålcrsecndcts glädjc och ett häl-
sande och så dags för årsmötcsförhand-
lingarna, lörcdönrligt snabbt avklaradc av
en enig församling. Och så ångbåtsbitl'en
som följdc, dcn smakade!

På åtcrfärden saluterades vi från Sril-
lingsön av icke medföljande släktingar
och så bar dcl av södcrut. En lång stund
var vi på bryggan och löljdc hur k:rllrcn
sköttc navigcringcn och rorsman löljtlc
rätta kurscn, sotn nu gick på yttre sidan
marstrandsön. Bohuslän gjorde ett par
nigningar diirutc men inte väne än at[
man kundc avnjuta utsikten ut. mot hori-
sontcn.

Eftcr all sol och lult var vi liter slöa
under åtcrfärdcn men intc mer än atl vi
ivrigt dcltog i lottcrierna och när vi hadc
tagit avskcd av våra mcdpassagerare hadc
vi lirmnon full av böcker och Ingvar Olsons
fiirgsprakande litogra[icr.

En i allo lyckad och oförglömlig dag.

Kerstin Berg.
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Dcltagarförreckning:
Anders Ardahl, Inger fudahl-Lundberg
med makc Leif, Bengt Olof Bengtsson
med maka Brita, Harry Berg med maka
Kcrstin, Magnus Bengtson, Micaela
Botö med make Jan och sonen petter,
Berit Carlsson med make Göran, Ulla
Dahlqvist, Inger Eliasson, Torbjöm
Eliasson med maka Karin och sönerna
Magnus och Christian, Eva Elling med
make Bcngt, Marianne Elling, Anne
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Frahm, Torsten Gushfsson med maka
Birgitta, Ulrika Gustafsson, Ulla
Hagsköld mcd make KarlAnders och
barnen Gunnar och Ingrid, Bengt Arne
Haksten, Eva Haksten, Erik Haksten
med maka Ingrid, Marie Haksten, Nils
Huhin, Bengt Johnard med barnen
Henrik och Helena, Gert Johnard med
maka Henny, Joel Johnard, Marie
Johnard med barnen Johan och Anders,

!)
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Olof Johnard med maka Birgitta, Allan
Josefsson, Gunnar Josefssorimeå mata

, R_uft,Sven Josefsson med maka,( Marianne Landin med make Lars och
barnen Björn, Martin, och Mikael,
Frances Langley, Barbro Lundgren med
bamen Magnus och Mikael, firise
L_undq_uist, Tyra Malming, Bengt
Nordell med bamen, Uarta NoiOett meO
make Evert. Auja Malming, Eva
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Olovson, Olov Olovson, Tage Olovson
med maka Hilma, Ingvar Olson, Lennart
Pettersson med maka Sigbritt, Ruth
Pettersson, In"gegcrd Rosvald-Gasstorp
med dottern Åsa, Brita Svensson med
make, Margaretha Säther, Inger
Söhrman, Karl Erik Torstensson, Erik
Tängerstad, Per Tängerstad, Märta
Wogenius, Carina Torstensson med
sambo Jörgen, + säkert några till som vi
har glömt. Reds minne är gott men kori.



KAROD-HEDE, BLADE,TS
JULKNAP
Leua fel och misstag i nedanstående arti-
kel. Fina priser rill alla som delur.
Sätcriet Kåröd

Pantbrev skrivet 1783 av Segersrad atHård
för fem bönder:

A= OloJAndersson 114 hemman
B= Andcrs Olsson ll4 helunan
C= Ni/s Rasmtuson ll4 hemman
D= Bernt'foresson Il8 hemman
tr= Nils Gullbrandsson ll4 hemtnan

Ittl0 lär bönderna köpa Ktuöd. De är dä
bara tre:

l= And,ers Olsson
II=Nils Rasmusson
I ll =Bernt'l'oresson

Olsson har dä övcrtagit ävcn fadcrn Olof
Hanssons andcl. Rasmusson och Torcs-
son har köpt var-
dcra häften av
Nils Gullbrands-
sonsandel. l8l8
säljer Rasmusson

sin del Kårörl I
till två av söncr-
oä, Bernt och

Otof Nilsson.
(Fråga var inte

.fler av barnen
delaktiga i köpet?)

Bernt behöll cn del Kåröd 2. Olof byggde
på sin del Ögårttcn l. Bernt var far till
Lars (1840-1919) och Hans (1845"
1930)Bcrnzon. Hans Bernzon överbg en
dcl Kårtkl 3; Lars fick störrs tlclen av
orrrrådct Stillingsön l. (Fråga Fick inte
Bernts övriga b«rn något?)

Olo[ cftcrlämnadc fyra barn, Johan Ols-
son bobodtlc gårclcn Arcndal på Flisingcn,
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Pehr bebodde Korsgården på ÖdsmåI, en
dotter gift Sdernman, fick Kåröd 4, och
Nicklas fick Ögärden 2, alltsä Ögården 1

minus kåröd 4.

Hans Bernzon avled barnlös. Förutom en
del kontanter och en mindre bit hem-
manet Allmag södergård testamenterade
han allt till systerbarnen Birger Dahl och
Märtha gift Samsioe. Ett mindre område
köptcs av Malte Bernzon, Det gick bra till
1936, dä syskoncn blcv sådana ovänner
och Kåröd 3 såldes pä auktion, Den köp-
tes då av Märta ensam. 1960 såldes går-
den till två grannar, Magnus Olsson och
en Torstcnsson, som fortfarancle sambruk-
ar dcn. Undcr hela tidcn 1930-60 bruka-
des dcn av olika arrsndatorcr. Gårdcn linns

fortfarande som
hel egendom,
Käröd 1:98.
Märta köpte
också ut Arthur
från hans lilla del
av Allmag Södcr-

stud.

Stillingsön l gick
i arv till Lars enda

barn, Sönerna
Malte coh Götrik.

Den före ladc raskt bcslag på hela egen-
domen. Götrik dog barnlös, och Stillings-
ön 2 (Som inkluderar Kåröd 4 samt en

mindre del av Kåröd 3) gick i arv till
Maltcs enda barn, dottern Majt Bernzon-
Andcrsson. 1968 sålde hon i princip hela
egendomen till de sommargäsrcr som bil-
dat cn förening för att köpa den.

Ögårdcn 2 såldes 1914 av Nicklas Olsson

('
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l12 hemman

5l16 hemman
3l16 hemman

(

till systcrsonen Ernst fudahl. Dennc dog
utan att lämna nägra bröstarvingar cller
nägot l.cshmcntc. Arvct rlcladcs, oclr
Ögårdcn överLogs efter någon tid av cn
släkting, Johan Ohlson, som köpte ut de
övriga. Hans dotter Bcrit Carlsson äger
nu gärdcn.

Och så gär vi
tillbaks:

Andcrs Olsson lät
sin dcl, Käröd 5,
gå i arv till soncn
Johanncs Andcrs-
son. När denna
avled, gick hans
del i arv till sonen

O J Johansson,

som också köptc
moderns, Ingcr
Chatarina Pctcrsdotter, dcl. llan sålde l8T9
den egcndomen Käröd 6, till Magnus
Olsson, farfar till den nuvarande ägaren
med samma namn. O J Johansson ägde
också Allrnag Södergärd, köpt av dcn
sammc Magnus Olsson. (Fråga I : Anders
Olsson ägde 112 hemmanet. O J Jalwnsson
ögde lM4 bara I /4.Vart tog restenvögen?.
llade Andcrs Ols,son ochteller Johannes
Andersson flcra barn? Fick dessa dcn
saknadc fiärdedelen? Fråga 2: O I
lohansson kallas i löpekontrakten
"lohansson i ttcssleröd" Är han identisk
med Olle .lohan Johansson i llessleröd,
vars hustru hette Sffie?)
Ännu en Kåröds-gärd, Svartnäs, befinner
sig scdan 1700-talet i Abraham Johanss-
ons ägo. (Fråga: Vemfan iir det?)

Det linns ännu en gård, Kåröd 7, ägd av
dcn Torsl.cnsson som sanrbrukar Kårftl
Li llsammans mcd.Ir4agnus Olsson. (tt råga :
Vilken är det? Ar det samnn 3tl6 som
Bernt Toresson köpte l810? I lar jag t.o.m.

fö rv äxlat'l'o r src ns so tr med' I'o r e s so n ? O nt

inle - vatl har hänt medToressons bit?).
Iln kel numrerlngsförklurlng:

Kiiriid l: Dcn trcdjcdcl av K[riids sätcri sonr

Nils Rasnrusson köptc. Består alltså av Kåröd
2 och Ögårdcn l.
Kåriid 2: Dcn dcl som Bcrnt Nilsson köptc
av Nils Rasmusson. Består alltså av Kårixl 3

och Stillingsön l.
Kåröd 3: Den dcl
som Hans Bcmz.on
ärvde av Bernt
Nilsson. En mindrc
dcl såldes till Malte
Bemzon, och ingår
i Stillingsön 2;
resten sambrukas
numera av grannar-

na.

Kåröd 4: Dcn del
som FruStjemman

iirvdc av Olof Nilsson, tillhörde alltså tidigarc
Ögårdcn L och ingick senare i Stillingsön 2.

Kåröd 5: Den halva av Kåröds säteri sorn

Anders Olsson köpte.

Kåriid 6: Dcn del som O I Johansson kiiptc/
iirvde, och som numcra ägs av Magnus Ols-
son. Är alltsä identisk med Halva Kåröd 5.
Var ör andra halvan?

Kåröd 7: Den gård som ägs av Tcrrstcnsson/

Torcsson. Idcntisk mcd den del av Kåröds
sätcri som Bcmt Torcsson köpte?

Stlllingsiin 1: Dcn dcl sorn Lars Bemzon kiipte
av Bcmt Nilsson,

Stilllngsön 2: Är alltså Stillingsön 1 plus

Kåröd 4 samt en mirrdre dcl av Kåröd 3.

Ögården l: Den dcl som Olof Nilsson drvdc
av Nils Rasmusson, alltså Ögärden 2 och
Käröd 4.

Ögården 2: Är Ogården I utan Kåröd 4.

JohanWopenka

?

ffi t,.;nilr,., 
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GERTOCH
HENNY

JOHNARD

OLOV OCH
T]LLA-PIA
OLOVSON

TAGEOCH
HILMA

OLOVSON

roRsröRN
ELIASSON
med familj

INGER
ELIASSON

ERIK OCH
INGRID

HAKS'IE,N

SAM
ol.ovsoN

GUNNAR OCH
RIJTH

JOSEFSSON
med familj

uÄRra ocH
EVERT

NORDELL,
KUNGSHAMN

BERIT OCH
cönnN

CARLSSON
med familj
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TEXTER OCI-I MUSIK UR STILLINGSÖ.

CABARETEN Ä SOC TTTSSALONGEN

DEN 29:clc JUt..l 1931.

) "l'ölicr tri nrcd o.ss", ittlctlttirtgsbnlcll, tlnnsntl av

r Stilling, Tiller girls.

Fölicr rri med oss, fölier rri nlcrl oss.

l-lfir skall ni frl sc pil klacknrrra i lakct lrcla tlr'rr,

Fölicr ni med oss, tölicr rri tltctl oss

l):1 crr altotrlripp plr lygknrrs occnn.

Vi sknll slllla lart pri cr ocfi rrpplr hcla Slillirrgs(itt,

l(astn alla ern sorgcr uti siön.

Fölier ni nterl oss, [tilier ni ntcrl oss'

Sri skall gliidicn bli cr vlillörliärrla lön.


