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Dagens barn - och ungdomskull
livskraftig, fö rv änt ansfu ll

stövlar frarn rnot okänt mål
i vår tid av blod och ståI.

De får skörda vad vi sätta.
Våra fel de skola rätta.

Ängslan hör oss gamla till,
oss, soul måste sitta still.

Ungdomen har hopp och kraft.
Ångslan har den aldrig haft.

Må de frejdigt vägen vandra,
taga törnar, de som andra.

Må dess hjärtan vara kärleksrika.
Må dess tro på livet dem ej svika.

Signe Pilo-Aschan
f. Hedströn i Varekil 1875

d. i Stockholm 1958

Dessa rader skrevs underförsta vrirldskriget I9I4-19I8,
men kqn vara lika aktuella idag, eller hur?
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Styrelsemöte hos Inger Ardahl-I-undbcrg på Stillingsön den 8.iuli 1991.

Adjungerad Gcrt Jcthnqrd. Ej ncin,arande Torh.iörn Eliasson och Ingrid
Hagskt;ld.

Vid styrelsemötet 1995.05.14 adjungerades Barbro Eriksson med styrelsen
att i fortsättningen handha våra kassaärenden, då Marie Johnard anmält sig
forhindrad att fortsättni ngsvi s hand ha desamma.

Ordftirandens spalt

Ännu ett år har snart gått till ända, och vi i styrelsen känner oss någorlunda
tillfredsställda rned vår nya organisation inom foreningen. Tyvärr är det
många av våra ursprungliga medlemmar från vilka vi ej ffitt någon medlerns-
avgift, om detta nu kan bero på slarv, glörnska eller missbelåtenhet med vår

_förvaltning. Vår medlemsavgift, 50:- per år och familj, kan väl i alla fall inte
( .rses vara oskäligt hög i dagens läge.

Vi hoppas innerligt på en forbättring efter mottagandet av dessa uppgifter
och ett nytt inbetalningskort. Vi emotser även gärna min. 50:- avseende'Jul-

4-'älsning" i kommande Kåröd-Hede-blad samt naturligtvis skriftliga bidrag
\.'rll densamma.

Sommaren 1996 blir det ju aktuellt med årsmöte igen, och vi är just i ftird
( red att planera plats och tidpunkt flor detsarnma. Som mest intressant forslag

på plats anser vi den nyöppnade "Villa Sjötorp" iLyckorna, uppflord l90l
som sommarbostad åt Emil Hager, brukspatron på Lilla Edets pappersbruk.

Med en h.jc)rtlig tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År 1996.

Bengt Olof Benglson

«ÅRÖ»-UEDE Släktfiirening, Box 121, 44092 Svanesund
Ordförande B O Bcngtson, 0303-773021

Vice ordförandc OIof Johnard, 03 I -407506

Sckreterare Berit Carlsson. 0304-43378
Kassaftirvaltare Barbro Erikssott, 0303-64608

Irtgrid Hagsköld, 0-52-5 -26082
Maric Joltnar d, 0 522 -25022

Arkiv Gunnar Joscfsson, 0304-43040

xÅnÖo-nEDE-BIadet
Ansvarig utgivarc: B O Bengtson

Aruronser: Olov Olovson, arb 031-614500, bost 03l-453412
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Utdrag ur vårt släktregister - I
Nils Rasmusson, f 1753, d 1825, gift med Inger Oluflsdotter Torbjörnsson, f
1765, d 1849, Kåröd, Myckleby, hade l0 barn:

Rutger f 1785, d 1834 gift rned Maria Nilsdotter
Olof f 1786, d 1789

Berndt f 1789, d l8 l7 gift rned L Inger Rasmusson
2. Johanna Hansdotter, Kårö(

l'.4 Maja f L79l gift rned Anders Åkerströrn, Allmag
l:5 Olof f 1793 gift med Britta Pehrsdotter, Kåröd
l:6 Inger f 1796. d 1878 gift med Olof Åkerström
l'.7 Brita f 1799, d l89l gift med Samuel Larsson, I'lede (
l:8 Niklas f 1801, d 1883 gift med Charlotta Andersdotter, \

Kungälv

En skohqpsals .skriven höslctt 19l6 cn, Titrborg Johnard (1898-1991).
IJeskriver en .s.jöresa som hon tillsammatrs med en hrodcr giortle pii
sommaren samma år mcd ,s/s "Johan Sonrrc", diir.fadern ,I O ,kthrrurd vur
befilhavare.

En sommarresa under pågående världskrig

P', uu. en stralandc vackcr dag nritt i högsonrmaren. Vi hadc nyss anlöpt
1 . -llcborgs redd for att lh lotscn onrbord sonr skullc föra oss till Falstcrbo rcdd, sä

att vi inte gingo på ndgra fula svcnska minor inom trcmilsgriinscn. "Tror pappa

vcrkligcn att vi bli tagna av tyskanta och ncdforda till Swinemiinde"'/ frägadc jag.
- "Dct ffir du väl sc. nu kolrrma vi snart till "spärrcn". Lotsen troddc crncllcrtid mod

1- :rhct att vi skullc bli tagna, han sadc att ingct pappersmassclastat fartyg, sont ej

Rundc gå på svcnskt sjötcrritorium, hittills hadc sluppit undan. - Ja, dc fiir de väl ta
oss da. det blir bara ctt litct ävcntyr som avslutning på cn härlig sjöresa utrncd hcla
Svcrigcs östra och södra kust. och ftirrcstcn sä kunna de intc bchälla oss. cftcrsour vi
intc ha krigskontraband. Sä tänktc.iag när jag hördc pappas svar.

Vi närmadc oss allturcr "spärrou". Nu kundc man tydligt se tvä stora tyska
krigsfartyg, flcra arnrorado tyska trälarc och nägra torpcdbätar, sour ldgo just i dcn

kurs vi st1,rdo. Min bror och jag kikadc ivrigt cftcr torpcdbåtarna, t1, vi väntadc att
cn av dcm skullc komrrra och prcja oss. Jaha. url,ckct riktigt, där styrdc cn rakt curot
"Johan Sanuc". Eftcr cn litcn stund läg dcn längs sidan av oss. Dct var en kraftig
torpcdbåt med tre stora kanoncr pä däckct och några mindre. Dcn var hclt olik dcn

svcnska torpcdbåt, som tidigarc på förmiddagcn hade prejat oss för att gc oss cn dcl

furcskriftcr, i dct fall vi flutit igcnom "Kogrundsrånuan" inom trentilsgränscn.
Jag tänktc på hur liton och oanscnlig dcn svcnska torpcdbåtcn var elrot dcn här och

kundc förstä, att tyskarna nrcd dcnna präktiga flotta intc hadc några svårighctcr att,
når dc sä villc, hindra dc ncutrala ländcrnas lovliga handcl och sjöfart.
( acn tyska torpcdbätens kornmandobrygga stodo tvä unga officcrarc. Dcn enc av

dcm drog nu på sig sina handskar och hoppadc så ombord i "Johan Sattne". I
navigationshyttcn ögnadc han igcnorn skcppspapprcn. Samtalct fördcs på hans

hatadc ficndcrs språk, engelska, cftcrsom pappa ej talar tyska. Han var nog sä artig
g"lr bcklagadc- att han var tvuugcn att skicka oss ncd till Swincrrrirndc ntcn hatt

I .stc lyda ordcr. Emcllertid skullc vi nog bli frisläppta om ett par dagar. troddc
han. Nu fingo vi ordcr att ankra och vänta ungef;ir cn timma till dcss

prisbcsättningcn skullc kornrna. NåväI, vi lyddc order forstås. Och så ångadc

torpcdbätcn bort igcn mcd dcn tyska örlogsflaggan stolt vajande i aktern.
När vi hadc väntat botåt en tilnma kom dcn tillbaka och hadc nred sig
prisbcsättningcu, sonr den hänrtat på en armcrad trålare. Besättningcn bestod av

cndast trc man.jag hadc väntat mig många flcr. Nu fick vi tillåtelsc att avgä och så

I :9 Christina f 1803

I : l0 Anna f 1805

gift rned C T Widgren, Kungälv
gift med Martin Person, Svanvik

Fortsättning foljer i kornrnande nutnlner.
De som har ytterligare kunskaper om släkten och även de som har frågor att
ställa är välkornna att ta kontakt rned vår arkivarie Gunnar Josefsson,

Stillingsön 6601, 44092 Svanesund, 0304-43040.

Gran
Den.för.slcr.julgran .jog minns, lrffirde .jag hos min morntor. Jag vor nog
drygt tre är, och groncn var L{ritu och grunn och.fullhcingd med de rarctslc

.jordgrbhar av marsipan och cn massa smiillkaranteller. Ndr mutt pato(
på.jordgbbanru sa prasslade smcillkcrrcrnrellerna, och det &ftada vurniu
harr och sölsaker. Anledningen lill att .iag minns dn hcir grotrcn 'tä vctl,

cir dock inlc hara all den do.ftade golt. M.iuka.iordgrhbcrr rn, mqrsipan tir
- som alla kcm ltinka sig - inga idaali.ska långhcingurc: .:ulcde.\'r'(tt'
n'tormors rara gt'onpryclnader inslagna i ett lager lcilt tlunrmig cclloful.
Delta nolerade .jcrg tytiirr inlc undcr mitt nyfikna petande; så nrir

.frestelsen hlev mig övermciktig, drahhades .iag att en överraskning sonr

fått grancn nted den godu doften och de damntiga iordgtbbarna alt
slctcligt fa.tlrtcr i mill minnc.

Ingrid Hagskt;ld (ljugoctt år och två harn scnare...)
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J O Johnard, Frank Johnard, Torborg Johnard, styrman Wallkvist n.fru.
l9l6 på "Johan Sanne".

svängde "Johan Same" runt och vände stäven mot Tyskland. Detta händc dcn sista
juli vid middagstiden.
En av de tre tyskama tycktes vara frmran för de andra två. Alla tre voro mycket väl

beväpnade. Korpralen, eller vilken grad han kunde ha, talade något svenska och

berättade, att han varit nrobiliserad sedan krigets utbrott, och att han var stynnan i

det civila livet. Vidare talade han också något orn hur man hade det i Tyskland men i

återhållsamma ordalag, eftersom han tydligen inte ansåg sig ha rätt att lämna

upplysningar till främlingar.
När jag den kvällen kröp till kojs tyckte jag att det var så underligt, aff jag nästa

morgon skulle befinna mig i Tyskland och ej, som jag forut räknat med, på väg I I
tåget från Helsingborg till Göteborg. Jag hade visserligen varit i Tyskland en gång

tidigare men ej under sä säregna forhållanden.
På morgonen den första augusti vaknade jag rätt tidigt på grund av dcn stora

stillheten omkring mig. Inget dunkande från maskinen och ingen sakta rullning.7'"g
klädde mig fort o"t g[t upp på däcket. - \
Staden såg mycket t?ick och lummig ut, sedd iän den präktiga hamnen. Tyskarna
hade ju också talat om for oss att den var en stor badort, känd för sina härliga
havsbad, och i nomrala fall mycket besökt. I hamnen lågo många stora lastångare

och flera andra fartyg också. Men det var så dött, intet liv och ingen rörelse! Endast

ett mudderverk öste ihärdigt upp lera från havsbotten. Vi lågo vid en långsträckt ö i
hamnen, där också andra uppbringade fo.tyg voro fortöjda.

6

Jag ville gcnast hoppa ilaud, mcn se där var dct stopp! - Pappa förklaradc att ingcn

fick gå iland forrän de tyska myndighctcrna varit ombord. Snart nog kom också cn

liten barkass och hämtadc den tyska prisbcsättningen. Eftcr en stund korrr dcn

tillbaka och hade mcd sig cn tysk sjöofficcr. När derure sedan hade avlägsnat sig

kom svenske konsuln ombord och taladc med pappa om dcn protest mot

uppbringandct, som skulle inläggas till myndigheterna. Vi fingo också vcta, att
samma dag trädde en ny fdrordning ikraft, enligt vilken ingen skullc fi gå iland

forutom kaptenen. Vi, det vill säga min bror och jag, skulle dock ffi gå ornkring på

( å mycket vi önskade.
Medan pappa foljde mcd barkassen in till själva staden, begagnade vi oss gcnast av

tillåtelsen. Rakt för om "Johan Sanne" lågo §ra svenska fartyg, tre av deur voro

tagna som pris och övcrgivna av sina bcsättningar. Det {ärde fartygct hade kommit

i4 dagen fore "Johan Sanne". Aktcr orn oss låg en stor passagerarbåt från Hull, som
( it tagen för ett par dagar sedan. Dcn hade fura stora hål i ena sidan eftcr

bcskjutning, och kommandobryggan och en salong voro forskräckliE illa tilltygadc.
Ombord gingo tyska pickelhuvor vakt. Det sadcs att kaptenen skulle skjutas, emcdan

han haft kanoner dolda ontbord och giort motstånd mot tyskarna.

I cna ärdan av ön låg cn dcl små villaliknande stcnhus, överväxta mcd vildvin och

klängrosor. Dct farurs ocksä cn ofantlig nlassa vilda blommor på ön. Stor blev mir
förvåning när jag på andra sidan ön i en av de kapade engelska båtarna igenkände

s/s "scaham Harbour" från stadcn med sanmra namn. Där hade jag vistats hcla

sorllntarcn l9l3 hos goda vänncr till min familj. Dct var som en hälsning från

England.
Pappa åtcrvände ornbord igcn vid middagstidcn och talade om, att vi ftitt tillätelse att

avgå klockan fyra. Han bcrättade också, att dct varit niycket tyst och stilla i staden.

Endast vid l-tiden på dagcn hadc dct varit litet livligare, ty då kunde man se rika och

fattiga komma med sina bröd-, smör-, potatis- ellcr köttkort i händerna för att gå till
butikema.

I' .v alla de tyskarjag såg, både på ön och i småbåtar i hamnen, fanns där intc cn

\-,rr intc var klädd i något slag av utrifontr.
Då vi undcr den tyskc lotsens ledning gingo ut från Swinemiinde, fick jag tillfttllc att

bcundra stadens vackra omgivningar och dcn härliga vita havsstrandcn, där ctt

lltassa tält och korgstolar kundc urskiljas. Ja, så län-urade lotscn oss och vi fortsattc

( :gcn hand. Jag var uppc till scnt på kvällcn och såg på den vackra solncdgångcn

öcn pä Riigens kritklippor.
Följandc dag vid elvatiden ankradc vi pä Helsingborgs redd. Här gick min bror och

jag iland for att taga tåget hem, ty "Johatt Sarute" skulle fortsätta till England.

Så slutade denna intrcssanta och härtiga sjöresa, som jag scnt eller aldrig skall

glömnra.
Torborg Johnard



Vi önskar alla kcira skiktingar
God Jul

och
Gott Nytt År 1996

\i Hakon Ardahl

) Brita o B.O. Bengtson (

) Kcrstin o Harry Berg (

1 Berit o Göran Carlsson (

/ Ulla o Lasse Dahlqvist
Inger Eliasson

Eva o Bengt Elling
Barbro o Lcrurart Eriksson

Birgitta o Torsten Gustavsson
Ingrid, Johan o Ylva Hagsköld
Ulla, Kalle o Gumar Hagskold

Bengt Johnard
Henny o Gert Johnard

Marie o Mattias Johnard Siddn
Birgitta o Olle Johnard

Maybrith o Bertil Josefsson
Ruth o Gunnar Josefsson

Christina Langley
Inger o Leif Lundberg

Tyra Malming
Ulla-Pia o Olov Olovson

Sam Olovson
Karl-Erik Torstensson

Margit Tängerstad
Märta Wogenius

Tandläkeriet Anne Frahrn AB
Vänersborgs Advokatbyrå AB Joel Johnard


