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OS.DTÖB.&NDE§ §PÄLT

1g96 var ju år for årsmote och detta avhölls, enligt planerna, den 3 aug. å

"Villa SjöorP ", LYckoma.

fusmAet haåe lockat 25 deltagare som samlades runt ett långbord där vi forst

serverades kyckling och därefter mandeltårta sanrt kaffe. Vädrct var vackert

och stämningen vid bordet hög. . i orr (
Efter måltidän forflyttade vi oss till ett mindre rum där vi kunde avhälla

årsmotet i lugn och ro.

Rttt gict prolramenligt och jag hänvisar till protokollet på sid 7. 
,

Vi hlr fitt en sUltU.rltt"tru tån Lars Torstensson delar av den finns med i

detta nummer avtidningen. Vi tackar Lars så t4ärtligt' (

vii.rrår.r mer av detta slag och hoppas innerligt på något att ta med i nästa

årgång! Hjälp oss Kära vänner! Ni har nästan ett år på Er' men inte mer'

qrL /r,t od4 qail /V'/Jt '4a 
/ 996

önslar
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1.1

Utdrag ur vårt släktregister - II
Rutger Nilsson

I
Brita Olofsdotter, Hålan
under Ottestala My, sn.

Josef Rutgersson

2
Maria Nilsdotter (10 bam)
Åttlingar heter Rutgersson

Inger Rutgersson

Brita Rutgersson
Olof Rutgersson
Johanna Christina Rutgersson
Niclas §ils) Rutgersson

Lars Rutgersson

Anna Lisa Rutgersson

Lovisa Rutgersson
Eleonora Rutgersson

Sophia Maria Rutgersson

f30 mar 1785 d 11 aug 1834

f 2 feb 1779 d l4jan 1848
f 13 sep 1802 d 15 dec 1865

f 1780

Barn

("

(
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.-5

1.1.6

t.t.7
1.1.8

1.1.9

1.1.10
i .1.11

f Tjun 1805

f20jan 1807
f 3jun 1809

fl0apr l81l
f 8 aug l8l4
f 10 apr l8l6
f 14jul l8l8
f 2 jan 1821

f14nov 1822
f 22 jun 1825

d l8jan 1818

d 26 sep 1825

d 20 aug 1834

1.1.3

1.1.4

1.1.6
(7

1.1.9

Brita flyttade till Göteborg 1833.

Olof , sjoman, "Seglar på Wenem" 1834 och 1838.
Niclas , sjöman, "Seglar på Wenem" 1834
Lars dog vid bara 1 år och 9 mån ålder av 'trånsjuka" = utmärgling -
lungsot.
Lovisa flyttade till Uddevalla och blev bokbinderska. Det lär finnas
ett kort på Lovisa.

I t . to Eleonora dog av slag vid 2 är och l0 mån ålder.
\. ,. t t Sophia Maria dog 20 aug 1834 av kolera och begravdes samma

dag.
l.l Fadern Rutger Nilsson dog den ll aug och begravdes den 12 aug.

Dessa var de enda två som dog i kolera i Myckleby sn det året.

1.2

ilRdil-HEDE Släktlörening, c/o Barbro Lundgren Eriksson

Västra Gatan 67 Gr 442 31 Kungiilv
Ordforande B-O Bengtson, 0303 - 773021

Vice Ordforande Olof Johnard, 031 '407506
./Ifussaforv. Barbro Lundgren Eriksson, 0303 - 64608

fukiv Gunnar Josefsson, 0304 '43040
Henrik Johnard 0520 - 28863

Släktforeningen s postgir o 9 4261 4'9

KÅRÖD-HEDEs hemsideadress på Internet

www.algonet.se/-imagnuslu/karod-hede .i
svarila Magnus Lundgren, e-mail magnuslu@algonet'§e

Mikael Lundgren, e-mail dalran@hem.passagen'se

rÅnÖ»-nEDE-Bladet
Ansvarig utgivare: B-O Bengtson

Olof Nilsson f 27 sep 1786 d27 majl789



LIKTÅGET VID *PRÄSTEGRINNA" - NÄGOT OM SPÖKEN. SKROCK O D

Folktro och vidskepelse hade stor utbredning i äldre tid, när också religionen var
inllytelserik och forekom givetvis även på Orust. I samband rned släktforslning
har jag fått fram några uppgifter. som jag här vill redovisa. om sådana folkliga
föreställningar på Stillingsön och i Långelanda.

Bäcken vid Angrimseröd
(

Ett av barnen till Bemdt Nilsson pa Kåröd hette Britta (1819-1893). Hon gifle sig
med Lars Johansson pr gården Angrimser(rd i Långelanda socken. Makarna fick
döttrarna Alida, Karolina och Lovisa (kallad Lovis). Lovis, sorn var min farmor,
levde 1851-1936.

(
Nära Angrimseröd rann en bäck. Där sade man vid mitten av 1800-talet att de ny-
ftdda barnen kom fly'tande. (Storken var ännu inte "uppfunnen" som "barnleve-
rantör"l)

Vid bäcken sp<ikade det också! En av systrarna Johansson på Angrimseröd skulle
en gång leda en häst pa en spang över bäcken, men hästen vägrade. Hon upp-
tiickte da en vit häst på andra sidan bäcken. När hon efter en stund åter såg åt det
hållet var hästen borta och i stället stod diir en kiiring i huckle. Prästen Nord-
lund(?), som var systrarnas konfirmationspräst. uppgav sig ha haft precis samma
syn! "När man ser sådant ska man tiga om det", menade han dock, "ty det är
Satans styggelse"! Det pastods att en kvinna en gång hade kört ned i biicken vid
denna plats och omkommit.

Prästen Winbore

En annan präst i Långelanda. eller trakten dåromkring, hette Winborg och var /
nrycket omtalad. Winborg hade för vana att gå ut pa kvällarna. Hans fru. som \
undrade vad han gjorde, filljde en gång efter honom ft)r att spionera. Kanske
misstiinkte hon att han ägnade sig åt nrystiska ritualer.

Winborg s§rde sina steg till §rkogården. Väl diir fick han emellertid syn pa fru
och tillsade henne att återvända hem, efter att ha promenerat med henne ett par
varv runt §rkan. Hemligheten med hans sena §rkogårdsvandringar - om det
fanns någon sådan - ftirblev diirftir ouppklarad.

Paret Winborg hade en dotter som hette Liva och som hade blivit blind i 18-års-

åldern. Hon var sällskapsdam åt fröken Wright i Morlanda, vilken betraklade
henne som sin bästa väninna. Liva hade bou på Angrimseröds ägor, varf<ir syst-
rarna d;ir kinde henne väI.

4

Winborg dog innan dottern föddes. På sin dödsbädd ftrklarade han, att om det stod i
mänsklig makt skulle han uppsöka sitt barn efter döden. En natt vaknade Liva med en
kiinsla av att någon befann sig i rummet. Hon frågade: "Är det nagon diir?" och hörde
en klar röst som srarade: "Det är din far!"

Ett varsel
((

Spxikerier frirekom även på Kåröd, trodde man. Där fanns en dräng som ansågs vara
synsk. En kväll kom han hem försenad och s§llde pr att han hade blivit hindrad av
ett lildåg. Ett ekipage med wå fruntimmer hade kört fast i "prästegrimra" (belägen i en

backe kallad "prästelia") förklarade han och den döde hade viftat med en näsduk!
((

Bh t<ort tid diirefter fick man underrättelse om att Berndt Nilsson pa Kåröd hade av-
lidit i Stockholm, dår han hade behandlats för en sjukdom, och hans stoft sändes hem.

När begravningen skulle ske var Alida och Lovis Johansson på Angrimseröd med i
begravningsftiljet. Då deras vagn skulle passera "prästegrinna" fastnade den, precis

som drängen hade forutsagl! Vid kistan hade man fäst en näsduk, så att den avlidne
under den sista fiirden liksom vinkade farväl åt dem man mötte!

Niclas Ohlson i Öeården

En anf<irvant till de båda systrarna, och till Berndt Nilsson, var Niclas Ohlson, som
bodde i Ögarden. Han var skrocldrll. När en kalv föddes pa gården trodde han att illa-
sinnade människor kunde göra den blind genom att sätta en hinna över dess ögon,
Han brukade diirför ta en träpinne och tälja i medan han rabblade: "Jag skär och jag
skår." För undrande kringstående ftrklarade han: "Jag skiir bort hinnan från kalvens
ö-.rn."
(
Även om Niclas trodde på skrock var han skeptisk till religiösa ceremonier, medan
hustrun Maria var djupt religiös. (Båda två rar dock snälla mot tjänstefolk och mot
fattiga människor.) Maria anmålde en gång dem båda till nattvardsgång. När tiden var

i".e kunde lnan inte hitta Niclas, varför ett ivrigt letande utbröt. Efter nattvards-

t .g", fann man honom hos skolläraren, dår de båda spelade kort, grälade och be-
skvlldc varandra ftir falskspel!

När Maria låg på sitt yttersta och skulle ta nattvarden kom Niclas dock inte undan,
utan hämtades upp från lagården, dit han hade dragit sig tillbaka, för att delta i
sakramentet. Det var prästen som insisterade på detta!

Trots sitt nattvardsmotstånd var Niclas inte främmande ftir att ta till religiösa

(

(

)

)



argument, när det passade honom. Gustaf rorstensson (son till Lovis på Angrims-
röd) träffade honorn en gång när han hade varit i uddcvalla. Där hade han inhand-
lat en uppbyggelsebok med titeln "En varnande åtanke om en osalig evighet". "Jag
tänker ge den till min hushållerska", anförtrodde han Gustaf, för hon är minsann så
st-vgg!"

Mat åt tonrten (

En annan problematisk hushållerska pa Stillingsön hette Soffie och var anställd av
familjen wallerius pa Kåröd Klätt. soffre var en skickrig kokerska - hon hade arbe-
tat på Lorensbergs restaurang - men hade blivit "underlig" och kunde inte vara
kvar på restaurangen. soffre ställde då och då ut mat till tomten, fönnodligen d(
bästa bitarna! Hon försåg sig ibland också ur spritförrådet. När det upptäcktes fö)-
klarade hon att spriten hade "dunstat"!

Idag tas inte tomtar och sprciken på allvar, även om spökhistorier är populåra. Men
istiillet tror många på ufon, astrologi. reinkarnation o d. De övernaturliga forestiill-
ningarna finns kvar. men har ändrat karaktär.

Lars Torstensson

Internet, E-mail, Hemsida och @= snabel-a.

Släktforskning är vår familjs historia, så långt det bara går att forska, med mer
eller mindre siikra bevis liir våra ftrI?iders livsöden. Framtiden kan vi bara sia om,
men ett är siikert och det är att vi redan gått in i en ny era, dataåldern, med eller
mot den egna viljan. Data är ft)r de allra flesta jobb idag, i större eller mindre om-
fattning, ett måste. Åven privat kan vi ha rytta och glädje av datan. vi kan lätt fi
kontakt med andra människor runt hela vår jord. Mikael Lundgren t ex, hittade §
Hedstromare från sidney. så varför inte söka slåiklingar även på detta sätt?

Det finns redan idag en hel del om slliktforskning när rnan är "ute och surfar på
nätet". Kåröd-Hede sliiktftirening har numera en egen hemsida som kan hittas er
ligt adress på sidan 2. Där kommer det att med tiden läggas in betydligt fler upp-\
gifter om släkten. uppgifter som vi till stor del hoppas fä in från Er. Detta kan ske
antingen genom att skicka in uppgifterna via E-rnail till Mikael eller Magnus
Lundgren som sedan ftr in det på ftireningens hemsida eller på diskett eller vanligt
brev till sekreteraren.

Lycka till med "surfandet" önskar Mikael och Magnus Lundgren samt Barbro
Lundgren Eriksson med make Lennart

6

ÅnsrnörESPRoroKoLL 1 996
Fört vid årsmötet den 3 augusti 1996, Villa Sjötorp, Lyckorna

§ l. Ortll?irande lSengt Olof tsengtaon hälsade eomtliga närvarande vBrmt viilk(mna till
åremiileL

§2.
§3.

, 
.n,;.

§ (r.

§7.
§ tl'

(hd{branden erinrade om bortgångna medlemmar gamt påbjöd en tyct minut'
ordliirande tlengt olof llengteon valdee al.t leda äremötet§fiirhandlingarna.
'l'ill cekrelprure liir möiet, valdes Barbn, Lundgren Drilsson.
,l,ill iusteringsmiln Iör mötet vaklen (]unnar Ddenstam och Henrik Johnard.
Pa ordfiirandes lråga om mötct, blivit behörigon trtlytt, blov evaret ja,

Samtliga pä mötet närvurande hado behrlt modlomswgil'tcn.
Styrelsins verhsamhetsberätlelse fiir pcrioden 94fti1 I ' 960803 rodkänder'
Kåseddwaltaren liarbro l,undgren Njrikagon lästc upp rcvisionsbcrättelaon ocft mctl'

tlelade löreningens etonomiska stiillning lih dagen, tr 9.1186 tamt antalet botllnnde
merllcmmar. 7il ttt,.

1 ). Anwarsl'rihet lör atyrclsen beviljadee Dr den gängna riiLhenskapsperiodon.i 
s 10. Ärsavgiften för den kommande wå-årsperioden rliskutnrades namt vilka gom skull
" lrct*rla uvgiften. Mötnt beslutade atf. även under hommande wå är behålla ärsavgifton

på kr 60:.. l)egeutom thatstiilldes ått den Bom Sllt, l8 är ekall betala egcn cdlemsavgilt,
i iivrigt råknaa rnedlemsavgillen pe r fumilj,

§ I l. Styreisetedarnöter i tur rrtt wgri var: Be.ngl, Okrf llengtson /orrlfiirnnrlel llerit Oarlason" 
/nekreteraro/. Gunnar Joeel'gmn /arkivariel lnger Atdahl-l,unclbcrg, Marie Johnard
§iddn eamt lbrbjörn llliasson.
lnger Årdahl-Lundberg. Berii Carlsuon och Marie ,lohnard Siddn haile avbett sig

återval. ltnbjiim Eliasaon har lämnat lbreningen,
Ordltiranile tlengt Olof llcngtson omvaldcs fÖr ytterligare 2 år'
Gunnar,losfosgon omvaldss och fortsäftcr aom artivarie.
'l'ill nya utyrelseledamöter valdes: .Barbm Lundgrtn Erikeson /eelreterare
kagsa6rviltarc,l, Margit'längeratad, Henrik tjohnard /klubbmästare/ samt Gunnar
Edenstam.
Gert Johnard valdes enhälli6 till hedergmedlem av styrelaen,
Ordffirande tac.karte tserit Oarlgeon samt övriga, ej näwarande. avgåendo ur §tyrel§en

tir nedlagt arbete,
l}ll Etyrolsosuppleant valdee Ulrila Gustafstron.
'l'ill revieorer valdes: llengt, Johnall /omvaU och llva Römbo, f ill rwisortauppleant
valdee Lars tserlil GuetafBgotl.
'l'itl valbercdningen valdoa Miirla Wogeniun och l4va Römbo, auppleant Ulla Hageköld.

Övrigt:
!'iheslop att nästå årsmöte skall lbrläggae i andra halvan av september fiir att om

möligt få med fler medlemmar.
tseilOts att aäga upp putfuelet i livunesund och nända poetcn dirokt till sekreteraren.
Uppmuning till medlemmama att ekicka in artillar inom olika iimneeornrirdon ftir att
gö"a Xa.öd-Hodcbladct intresBantare. tsladet skall goa ut åven i lir.'§cslöts 

att på öreök ha en hcmsida på lnternet fiir rlåktftireningen. 'l\ll ansvariga lbr
dettu trtuågo Milael och Magnua Lundgren.
llenrik .Joiinard åtog aig att fdrBöka få hontakr med'I'orbjörn lJliussrn lör att om mÖjligt
äterfå medel och material vilta anfÖrtmtts honom.
Ordlörande fti,rklarade årgmötet äNslulat.

vid pntolollar / -
fr'n,/o t/b,-lr/*/-*
Barbo LundgM Erikrp

§ 12.

§ 13,

§ 14.

( 16.

§ 16,

ff)u€)*r,^-
.,./' ' "'' )

/--"''. -/--- Hmrik Johrurd
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Hakon Ardahl
. Brita o B.O. Bengtson

Kerstirt o Harry Berg
Ragnhild Byholt m.fam.
Berit o Göran Carlsson
Ulla o Lasse Dahlqvist

Inger Eliasson
Barbro L. o Lennart Eriksson
Birgitta o Torsten Gustafsson

Ulla, Kalle o Ctunnar Hagsköld
Ingrid, Johan o Ylva Hagsköld

Pia Hanås m. fam.
Henny o Gert Johnard
Birgitta o Olo/Johnard

Marie o Mattias Johnard Sidin
Ruth o Gururur Josefsson

Maybrith o Bertil Josefsson
Roland Josefssson m. fam.

Christina Langley
Inger o Leif Lundberg

Mikael o Magnus Lundgren
Ulla-Pio o Olov Olovson

Karin Petersson

Eva Rdnbo m. fam.
Karl Erik Torstensson

Margit Tdngerstad
Mcirta Wogenius

(
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