
Tr:rsdagen den 23 November till hälften kronogård och ej skat-
tegård. Dokumentet om Processen

förvaras idag på Morlanda s'dteri

och är den bevarade handling som

biist redogör för detta sä'teris ä1d-

sta historia. Det ktrnde ej bevisas

att kronan ägde någon del av sa-

teriet utan såväl 1510 som 1532 och

1586 hade de danska kungarna gi- i

,,it denna gårds ägare skYddsrät-'

tigheter. Då omtalas också att Kå-
röd innan det kom i Bildtarnas

ägo var en gård med endast 16 tun-
nors ut§äde men hade nu något

Iörbättrats. Hans Rasmusson hade

för sin del i Karöd fått nio öresbol

i Henån av Daniel Bildt. Han bo-
satte sig där till sin död, gården 

I

bortpantades 1657 tiil Jacob Nö-
ring och 1698 avstod Hans Rasmus-

sons barnbarn, bosatta i Lane hä-
rad, från sina ansPråk På Henån

och kyrkoherde Hans Nöring fick
fasta på gården.

Daniel Bildts och Dorotea Bjel-
kes son Jens blev 1674 herre till
Kårijd. Han var gift mecl fälther-

$nufr"t*&o
äIr Kåröds historla

I.

Av HenrY Emanuelsson'

KÅRÖD

41, gar:darna i Myckleby socken,l Y::*"'"1 förblev dock alltid hu-

var det redan under *"d"itid"r, "" .l l"dtäf {ot Bildtska ätte* och

som var förmer än de övriga - .1"1 ll 11"" f9: dem som bodde på KåröJ

var gården Kåröd. FörstJ ga.rs'"r, ll 
b]"u Morlanda kvrka viloplatsen

den framträder som större egln- ll efter avslutad jordevandring' Först

dom äi' i ett pergamentsbrev frun I 
sedan den Bildtsrka gxaven i Mor-

år 1510, då gårdens ägare, Erik I landa var fullagd kom medlemmar

Bamse. får kungligt "tyai.b.",, 
pa I "u 

ätten Bildt fråm' Karöd att be-

denna gård, som redan då hade "i. | 1iy"t t Yl"*tY^ovrka' Daniel

;;;äil-^*u.u.., ".*" ri"- i Tldi -": 
gift med Dorotea Bjelke''c^-^- c: ; född 1612 i Trondheirr; dotter till

mon Eriksson övertog ;;; "il. I 
Noyls rikes kansler och oerhört

dessa gåidar, han slmes ha avliclit I :*ot'-t 
jorddrott' Men föga blev

före 15s8, då simons 
"orr. 

oror ii- ilf" t'"grel g&"' 4Qd"", h- e'!t'l§

monsson stod för Kåröd. ffr". iia litott tt"* att 
-föras 

från piats till I

som gårdsägare synes n. "r.ii orr,, I l*T: varom bevarade handlingar

ty redan 1573 stod hans son Erik I berattar:

Olsson för gårcden' Den *rrrt. il Den 9 okt' 1754 omtalas det att

tycks ha levat in på 1600-talet o"h 
I I 

h"t*"t kista sedan några ,veckors

utvarande släkten på Kåröd *rn ll et""t' i Morlanda kyrka var full-

vederlag av Daniel Bildt fick u" ll hsa fick Dorotea Bjelke sitt slut-

efuilsdei i Grössbyn i Ucklums to"- ll tig" vilorum någonstans på Mor-

ken, och största delen av släkten | | landa kyrkogard'

kom att bosät+.a sig där. Manga ll a. r6sl är det process mellan

Orustbor räknar sig dock som av- !l U"u-ut' Hans Rasmusson i Henån;urustbor ralnar srg oocK som av-
komlingar till den forna Kåriids- | | 

aen siste delägaren i Kåröd genom

släkten genom förgreningar som | | sin moder 'och Dorobea Bjelke' då

skedde före avflytbringen tran I I 
t'e" gat aaspråik på att Karöd var

-l

KÅRÖD

år 1609 hade sonen Sven Erikssonlltla ttatt uti Morlanda kyrkas va-

Kårijd. Det var denne som 1633 sål- ll penhus och att det ej fanns plats

de större delen av Kåröd till A"er- ]l för den i Bildtska graven inne i

ste Daniel KnudssBn Bildt på Wf"- ll Morlanda kyrka. När hon avlidit

landa. Biidt löste ut alla delägarelli Uaaevalla fu \674 hade hon först

i Kåröd och underlydande gårdar'l bugt^','= där och kistan hade sedan

och gjorde Kåröd till ett mäktigt ll överförts till ett gravkor i Hjär-
säteri, som redan 1.646 omtalas tra l[ tir"rs kyrkt, men omkring 1750

20 undeilydande gårdar. I Myckle- ll h"d" ki"t"., tagits ut frårr detta

by var intill 1648 även gårdarnallgravkor. En tid hade kistan stått

Hogen 2 Lurura och Åker 2 r:nder ll på Helle gåril i Fräkne och i fuli
Kåriid- Före slutet av 1600-talet ll fZS+ to*-it rtll Morlanda. Stoftet,

var 11 gåidar i Myckleby lagda un- ll to- t "" 
ganska välbevarat, vilade

bortgång gifte hon om sig med I

landshövding B. Schönleben och

bosatte sig i Göteborg. Jens Bildts
och Anna Elisabeths dotter Marga-
reta Bildt gifte sig med kapten
Mauritz Lille, men under deras tid
rål<ade Kåröd i mycket starkt för-
fall, det var ekonomiska svårighe-
ter och redan 1706 bortpantades i

flera underlydande gårdar till bön- 
|

derna, bI. a. Övre Myckleby samt 
I

de två Allmagsgårdarna. Mauritz. 
I

Lille, som deltog i slaget vid Pol- 
|

tava, dog 1?10 som krigsfånge i Si- I

birien och Kå,röd med underlydan-
de gardar bortpantades till rika
handelsmän i Göteborg. Kort där-
på - ar 1715 - köpte överste

' Daniel Bildt (en sonson till förut

lnzimnde Daniel Bildt) Karöd och

i ti"k rzrz fasta på denna. Han åter-
] tout" a. bortpantade underlydande

]ä;; *rr-"" ", "*rru,*rid 
ta,

Kåröd biirjade, men denna blev
inte Iångvarig. Daniel Bi1dt, född
1671, avled ar 1723 och eftenträddes
av sonen fänrik Carl Bildt, född
1704. Denne dog 1759 men över-
levdes av makan Charlotta \rfein-
hults, som var född 1710 och som
avled 1769. De begraydes båda inne
i Myckleby kyrka.

Det var efter deras död som
släkten Simmingsköld 1770 köpte
Kårtidr nästa ägare blev 1777 släk-
ten Hard af Segerstad, soru- 1783

lämnade Karöd till vanliga bönder.
Därmed hade sålun.da Karöd spe-
lat ut sin roll som sätesgård, ocL
den blev nu en vanlig gård i sock-
nen. År 1?58 var gårdens ut§åde

ren Rutger von Aschebergs dot- 
i

ter Anna Elisabeth. Efter hans I

23 tunnor - av dessa var 1 tunna 
i

vete, 2 tunnor råg samt 20 tun- i

nor korn. 
i

der Kåröd.
Det må framhållas, att den för-

då wept i sammet i en emblem-
prydd kopparkista. Då den Blldtska

Orust är 1633. j
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Emanr-relssoil.

hus sorrr l'Iagnus Olsson nu 'lreirot" 
I tarna för första gången att bliva

tta härstäcles det var Daniel

våningar, tr-å fil'gelbyggnaier sali. t i 3ii1<11, en broder till Carl Bildt i

en stol saI, ett kök, nio rum samt gård och Siirgården'

sju kammare. På Allmags nordgård 9oe-::k"å
Är 1645 brukas gården a': bou'Ien 1799 den siste jordägande Brldten

furders simonsson med h1äip av i Myckleby socken' Adoif Bildt' f'

fj,ra tjänale' I tzaz, 
"o.t 

til1 Carl Bildt i Karöd'

En tid på 1630-'ta1et hocide be- I Urrd"" tiden 1769-1800 förlorar -

failningsman Johan seth i Kår'öd' lBildt"t"' a1la sina jordområden i

År 1?83 så1des gården av Hård Myckleby socken'

af Segerstad till bönderna' olof Sedan de i?77 lämnade Kåröd '

H".,=.o., från Kärreberg, olof ror- kom carl ä*" Biidt att * *i 
I

fr:Orrrrro, från Rörvik sanrt Bcrnt äga hemmanet öl're M5'ckleb5

712 av Olof Hansson i Kärreberg En annan Carl Bildts i Kåröd

Stala socken född 1723 ;;;;;;l 'o" 'u" 
Gustaf Fredrik Bildt' f'

på Tjörn, var gift *"d E";i;;- 1744' Äruru 1??8 ägde han 1i2 hem-

ring, född 1733, dotter t[i tvttto- man Berg Mvckleby socken men

herde Pehr Nöhring i 
-frty"itfuty' 

säljer-s-nant gården och bosätter

Några år senare flvttar ;;'il;ä sig i Klädesholmen där han avled

Laä t"r". ännu 1806 härstädes' 1787'

gården övertages ""at'""-4"'L f*":,:T::t :"":l:1,-::i:'::f::

om Biicl-En bit in På 1700-ta1et k

i l\{yckleby socken irlivit tjänste-
1778' 

I man samt antagit detta efternamn
5 32 av OLoI Nilsson, f. 1794. 

I omkr. 1720.
13i32 Bernt Nilsson. ! M"di"nr*rr a' clen väibekanta
Allmags såvä1 Sör- som Nordgård 

I mili,tärsläkten Stjernman fr'ån

hörde red.an urrder medeltiden till I Lirr.re.ro"k"n ägd.e sto.a jordonrrå-
Morlanda och ända til1 1635 de en- 

| aå när från 1853.
da i Myckleby socken sorn tillhörcle I 

- 
Mudl"**rr a' den välbekanta

I av O. B. Åkerström ftidd 1i$1, Ce=- 
1

, ne avled ar 1860. I
II TTMIRY MLANUE,sSOX

1824, ägde hela hemmaner saar:

säljer det 1853 för 34'00O ri-k--daler

till fanjunkare J. 1I. Stjernmar

År 1850 ägdes AJlmags §i:gå:d

dels med 1/2 heinman av Olof Jo-

han Johansson i KarCd' samt 1 2

I

t

fitr*

I! Ar- Henr'1'
I

S'ileril^1gg:r.de:r stocl nära det f En

hus sorn l'Iagnus Oisson nu 'l:ci;or" 
I tarn

I)ei ontalas r.r' 1758 besi3l' a\' 
"\'a 

lbosa

hr,r.rJbygg.r,den var clå 32 alnar Kåröd sorn slog sig ner i Alinrags

läng, 74 ainar b,.ecl samt bestocl av, nordgård och ägde Allmags nord-

To.u".on från Långelanda socken' (också en son till Carl Bildt) -
År 1790 ägdes gården av följande Carl Gustaf Bildt var född 1741

bönder: I samt avled 1808'

i3läullr'äi'"", i. i"r, u. rs30. *å.,e' Bildtar i Mvcklebv socken

Hans son Johannes ""rä'rä'" 
r*l ::h h."d: "' :t:-1-tnl^11j"i1"-,,":

dern varfijr .uat, såtauf å"*t*i"rt I ']""' : 
denna socken och ännu i

med r,/4 till sonsonen ;,.t ;;;r"l *"t-lio"*?.u.:1":1*u :l: i:med r,'+ rlrr §u1r§vltLrr 
t;;:;;;l år 1648 uppförda huser, där den

Johanssor' född 1822' f -. ; 'i mäktiEe Daniel Bildt i mitten av
1 til1 I{ass1e;:iid i Fclshäila s!-' i:cir I l-::-:; ,- -:J^-^r^
och biev sramfar i". "iiii,",, ;.;: l"gr;,itl.äiä:f; kommo från
l6n. He.n säljer omkring 18Si-l qår- l,:;---^-- ro^n +-l.r f.rm lill 1860-len' fl'ol sarjer orrrKrirtts l"":^.tj' .lmri.t av 1800-talet lram tiil 1860-
den ti1l l/Iagrrus Oisson, 1' ltj+l- 'li"f"i *"alemmar av väIbekanta
B::;icire Mycirleby scckcn. i dag | ;;;-;----^-: r-^ a'räcäetar oeh där
i;§?"l'ä;:: :'."il':;,:, u',..111 

I ::*: * ffi trffi ["*]1-1i:
Magntts oisson. f. iet8, cr'r',na sa;''1 l:i:räl iir''*"** stäkt från går-
och på cieuita ät tont.cn eltcl dcrr 

låä""ä0", i Myckleby socken. vi-
I gamla säteribyggnacielr' I ;-^ 

--^ri^*h,r 
r:r släkfen BaseeI gamia sarer'lDyElErrdu""' 

".. , I dre medlemmar r:.r siäkten Bagge
' r::Il 

' 
7ia I I urE urwrwr

5 16 Nils Rassmrtsson. locict t-,rt ,la.k 
födda i öberg Myckleby soc-,

N Dahle, Siala socken. g. nr. ingct'l:"- '""1-r
: 'lj' :::;' lken samt dels i Uddevalla'

:i:ff l":.f i:iliti"?TH,iJllJ"tr"#ä,,?t'H.',"å:;1":i
son i Rön'ik sorn Lrlsrrrunsligen i;iU* ;äJ"-här.. iöcl<i 1ZZ4 avled
köpte denna går'dsdel. 

I f-,"" it* i Kyrkebyn, Torps soc-
3 8 Bt rnt Torcsson födcl 1750' S' I :'-.. ^-

m. Börta Larsdo'"ter I- 7142. l"T' --,,^, I l-n medlcm av siäkten APelberg
Är 1850 ägdes Kåröd av föliande: I :" "- '-:-l
1,,4 olof Johan Joirans.";,'i.;;;;, iägcle .gårdsdel 

här vid derura ti-
lden. Denna släkt hade uPPkommi:

nvss omtaiad 
" !;;;"* att en bondeson från Kärr

3,'16 av Johannes Berntsson, i' :--; ,, , --^1-^- Lr:-.i+ +iäncro-

bohusländska släkten Rhodi': 1j=:

Lysegå,r'den i Romelanda L='ie

genom gifte med Ällersui=-rr:
släkten kommit h;t' <jjl;1g. :i';-
denberg bodde ocksa här::a::- =-;;
1.830-taIet.

I slutet av 185U--:a:t: 'j'::::5
gårdarna härsäties i s: a:: =1=
vanliga bondcsläkters ägo'.=; _:-' '
epok tog sin b<irjal- De; =a oc=-- '

tittaggas att platsen S:ili*Ssc'r sc= 
f

omtalas redan 1675 SorI ic:-E-:re
u Kariid kom i rniCen ar- --i'']-

talet att utveckla §g tiil er:, be:i--
dande kulture'll plats i b3'gcer oc
här startades ar 1864 <ien icr'-=
handelsrörelsen i soeklen a'.' Lei-
desonen från Karöd Ha:rs Be:a*
son fiidd 1840.

I Allmag kom andra but-'ker : 
I

socknen att startas är 1E'65 av e= 
|

annan bondeson från KaroC- O:c: 
I

Ko1l6n. 
]

År 1850 ägdes Allmags noriga-d 
I

av Bernhard Emanuel Rhoiin. i-<ic+-,

Morlanda säteri.

-ut-


