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Ordföranden har ordet
Årsmötet
Vi har haft det årliga Årsmötet i Hönö Missionskyrkas festsal ca 40 medlemmar hade tagit sig dit. Årsmötet godkände
och styrelsen fick förnyat förtroende. Hade ett lotteri med
fina priser, som avnjöts till kaffe o dopp.
Fick lyssnat till Wivi-Ann Eliasson barnbarn till Utter-Anders. Som berättade många härliga historier om sin käre
morfar, den omtalade ”Skärkarlen” på Rörö o Apelviken.

Medlemsresa
Föreningen planerar en medlemsresa, det blir den 16 maj,
till Hjo, med omnejd, allt är inte färdigplanerat än.

Inte mycket snö
En snöfattig vinter har det för vår del varit, även om vi kan
se skidor på TV. VM i Skidor i Falun är i antågande, och
skidtokig som jag är så ska jag se allt.

Många nya
Till min glädje så har måndagarna blivit livaktigare med
många nya som har satt igång o forska i sina släkter, både
gamla öbor o öbor som flyttat ut till öarna med sin släkt på
annat håll, roligt. Alla TV- program i släktforskning har väl
tänt många att börja söka sina anor.

Ny Dödsskiva
Några medlemmar håller på med att färdigställa för den nya
”Dödskivan 1860-2015” Och det är ett jättestort jobb att
hitta alla uppgifter om personerna, en del är ju inte född
här, o andra som är födda här, står inte i Födelseböckerna,
utan födelsedatum hittas, med bara med ett årtal, i Husförhören. Det är ett jättejobb de gör i alla fall. Skall vara
inskickat i dagarna.
Önskar alla en god o härlig Vår o Sommar.

Ordförande

Tips

Claes-Göran Sörensson

Fick ett mycket bra tips av en ur Styrelsen Barbro Parment
att om man har svårt att läsa i kyrkoböckerna så finns det
Läshjälp att få. Kolla: http://www.tydatext.se

Länk till läshjälpen
Tips från Barbro Parment

Texten hämtad från hemsidan för Läshjälpen
För många släktforskare är det svårt att läsa gamla dokument, både de som är skrivna i vanlig stil och
de skrivna i den tyska handstilen. Ibland kan man bara se några bokstäver i ett ord och därför har jag,
i samarbete med Landsarkivet i Lund, skapat en läshjälp som jag hoppas kan vara till hjälp. Genom att
skriva in de bokstäver man ser kan man få upp förslag på möjliga ord. Åsa Petersson

http://www.tydatext.se/
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Kistplåtar
Fotografering och tolkning urförd av Öckerööarnas Släktforskarförening november 2013

Nr 14 Foto 8346

Snabbt som vinden de försvinna wåra korta lefnadsdar
Som en pil att målet hinna,
Tiden hastar bort så snart
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Kistplåtar
Fotografering och tolkning urförd av Öckerööarnas Släktforskarförening november 2013

Nr 13 Foto 8348

Min högtidsdag går in: allt är så tyst och stilla
Farwäl, o werld! Jag will på dig ej tiden spilla
Mitt hjerta redo är: min själ förbidar dig
O min förlossare! Du är ej långt från mig
Psb No 473 W: 4

(1819 års psalmbok)
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Originalet Reinhold Lindblom
Vi känner väl alla till Lindbloms väg som går upp till
kyrkogården på Hönö. På höger sida ligger det lilla
röda huset han bodde i som kallas Lindbloms stuga.
Vem var denne man, var kom han ifrån, var han gift,
hade han barn?

Det är en kort vandring på ca 1 km söder ut. Dit kom
han 1882 och flyttade därifrån 21/10 1882. Därefter
vandrar han vidare mot Norra Härene, kom dit den
14/11 1882. Gården heter Basta 1 Roten Ödegård, en
resa på ca 15 km väster ut.

Vi ska följa Reinholds resa från Otterstad till Hönö.
Det handlar om en 16-åring som ger sig ut på en lång
resa, i fattigdom, med utackorderade barn och ett liv
med familj på annat håll.

Ägaren till gården är Karl August Andersson också
han från Otterstad och även hans hustru Mathilda
Andersson kommer från Otterstad. Där träffar han
drängen Karl Johan Olsson från Otterstad som är lika
gammal som Reinhold. Kanske känner de varandra
sen barndomen.

Vi börjar från början.
Reinhold föddes i Otterstad som ligger på Kållandsö i
Västergötland, lite söder om Läckö Slott.
Hans far, som var backstugesittare, f.d. artillerist och
kyrkvaktmästare, hette Johannes Lindblom f 1820
död 1915 som fattighjon å socknen skriven. Hans
mor var Johanna Andersdotter f 1826 död 1867, då
var Reinhold knappt 3 år. Reinholds far var artillerist
i Göteborg, han kom tillbaka till Otterstad 1848 och
bildar familj. Det första barnet föddes 1850 och sista
1866.
Reinhold föddes den 25/6 1864 på ”socken slut” i Otterstad. Han hade ytterligare åtta syskon, de var alla
äldre, en yngre broder dör endast 1 år gammal. Familjen levde i ständig fattigdom. Barnen fick tidigt gå ut
och jobba på granngårdarna. De flesta av syskonen
blev bosatta på Kållandsö och där omkring och bildade familjer.
Reinhold är 16 år 1880 när han vandrar söder ut mot
Göteborg och Hönö. Men först är han dräng på Tyskagården i Broby i Västergötland, en vandring på ca
30 km. Varför just Tyskagården? Jo, arrendatorn till
gården är Sven Edvin Andersson och hustrun Anna
Lovisa Larsdotter, det finns någon anknytning till Tyskagården och Otterstad, hustrun på gården kom från
Rackeby som ligger lite söder om Otterstad. Och den
förre ägaren av gården hette Johan Fredrik Otterstens
och hans far var klockare och skollärare i Otterstad.
Kanske var det de som gjorde att han valde vara dräng
på just Tyskagården.
Sen byter han gård och går till Käbbgården i Broby.

Han lämnar Härens i början av 1883 och börjar resan
mot Göteborg. Man undrar hur en fattig dräng tar sig
de 12-13 milen till Göteborg i slutet av 1800-talet.
Vandrar man, eller åker man med något färdmedel,
hur får man mat, var sover man, har man några pengar när man har varit dräng.
Reinhold kommer först till Garnisionsförsamlingen
den 25/1 1883 och bor på 2.a bataljonen. Han gör sin
värnplikt där som artillerist. Står ofta i kyrkböckerna
som f.d. artillerist Han ville bli någon slags sjukvårdssoldat, men klarade inte av studierna.
Han flyttar 4/1 1886 till Masthugget och bor på 5
roten, han är nu 22 år. Därefter flyttar han 20/9 1888
till Domkyrkoförsamlingen, och sedan till Karl Johan
7/1 1890.
Han har nu träffat Hulda Maria Abrahamsdotter från
Mollösund i Göteborg. När de träffades hade hon redan en dotter, Valborg född 26/7 1884 i Domkyrkoförsamlingen.
Hulda var i Göteborg och arbetade redan som 17-åring
år 1877. Reinhold och Hulda får en dotter den 22/11
1890 i Karl Johans församling, hon kallas Marietta
Reinholdina. Mer om hennes historia kommer senare.
De lämnar bort sitt barn Valborg som flyttar till Fässberg 25/6 1891. Mer om detta senare.
Till Masthugget flyttar de 22/6 1893, där stannar de
bara ett halvår. Därefter går flyttlasset till Örgryte, dit
kommer de 28/12 1893. Under tiden i Örgryte gifter
de sig den 2/1 1894. Från Örgryte går flytten till Gus-
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tavi 4/11 1895. 1899 står de som obefintliga. Då har
de även lämnat bort sitt andra barn Marietta.
12/2 1902 hamnar Reinhold och Hulda på ”Bracka”,
som det kallas när man kommer till fattigvården på
Gibraltar. De är ensamma, båda barnen är utackorderade.
Hulda flyttar senare från fattigvården till Gustavi och
sedan till Tuve 19/4 1904. Där är hon piga hos Adolf
Olausson och Josefina Eliasdotter i Låssby. Hon är där
till 7/9 1906 då hon flyttar till Alafors i Starrkär och
bor på Alafors Väveri och Spinneri. Hon arbetar nu
som textilarbetare och Reinhold som stuveriarbetare
i Göteborg. Döttrarna kommer så småningom också
till Alafors och bor nära sin mor.
Nu kommer lite om barnens öden
Valborg är född den 26/7 1884 i domkyrkoförsamlingen, hon bor med familjen tills hon är 7 år och
sedan lämnas hon bort och hamnar i Fässberg 28/6
1891. Där bor hon hos Axel Vilhelm Karlberg och
Mathilda Mårtensdotter, i församlingsboken står det
att läsa: Fattigbarnet Walborg ”utpansonerad från
Göteborg”. Valborg flyttar senare till Romelanda till
skräddaren Sven Johansson och hans syster Brita Johansdotter. Dit kommer hon den 28/6 1893, hon är
då 9 år. Därefter flyttar hon till Starrkärr den 21/9
1906 då har hon hunnit bli 22 år.
1923 gifter sig Valborg med Karl Arvid Larsson, de
får en son Astolf Vincent f. 1923. Valborg dör den 11
april 1936 i Alafors. Karl Arvid dör 1953 och Astolf
Vincent dör 1991 i Alingsås.
Nu om Mariettas öden.
Hon föddes 1890 i Karl Johans församling. När Henrietta är 9 år, blir hon den 22/9 1899 utackorderad
till Norra Apleröd i Ödsmål hos förpantningsägaren
Anders Andersson och Anna Christina Berntsdotter.
16/6 1903 är det dags för henne att flytta igen, den
här gången från Ödsmål till Lossby i Björlanda och
hamnar då hos bonden Gustav Albin Andersson och
Ida Maria Johansdotter. Hon är nu 13 år. Därefter
flyttar hon till Starrkärr 18/9 1908, då bor redan hennes mor och halvsyster där.

med Johan Vilhelm Hansson från Starrkärr. De får två
pojkar Vilgot Malkolm f 1917 och Gustav Vilhelm f.
1919. Marietta dör 1964 i Alafors 74 år.
Reinhold bor kvar i Göteborg och jobbar som stuveriarbetare. Flyttar från Masthugget till Hönö och kommer dit och arbetar som stenarbetare. Det är den 7/8
1915 när han skrivs in på Hönö då är han 51 år.
Reinhold arbetar med diverse arbeten. Han arbetar
bland annat med Karl Nilsson (Värmlands Nisse) och
hjälper honom som stenarbetare, Karl kunde spränga
berg och gjorde husgrunder och murar i natursten. På
den tiden gjordes många husgrunder i natursten, så
det fanns nog arbete.
Reinhold arbetar också åt kommunen med att ta upp
skatt, och han hade även hand om vedhuggning i skolorna på Hönö.
Han hade alltidr sin hund med sig som han kallade
Vaddå. Det går ju en del historier om Reinhold och
hans hund ”Vaddå”. Bl.a. denna: Reinhold säger till
hunden, Vadde, nu får du sluta att äta ur skålen för
jag vill också ha lite mat. De åt alltså ur samma skål
han och hunden. När ”Vaddå” dog fick han en schäfer
som han kallade för Som. Den fick han av skolläraren
Jerker Lundell.
Reinhold blev en gammal man, är 86 år när han dör
20 oktober 1950 av lunginflammation i hus 700 på
Hönö. Då hade han bott på Hönö i 35 år. Reinhold
ligger begravd på Öckerö kyrkogård. Lite märkligt när
hans hustru ligger begravd i Starrkärr och dog 1936.
Ja det var lite om Reinhold Lindblom, den fattige
drängen från Otterstad som bodde i det lilla båtsmanstorpet vid Lindblomsvägen. Inte dåligt att få en
väg uppkallat efter sig. Så han måste ha varit en känd
person på Hönö.
Det sägs att hans dotter hade ett bra jobb och kunde
ha bil. Så hon klädde upp Reinhold och åkte upp till
Otterstad där han var född, så han fick se sin födelse
ort en gång i livet.

Gunnar Alexandersson

31/1 1910 får Marietta en dotter Hedvig Margareta
Viktoria fader okänd. 14/10 1916 gifter sig Marietta
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Ida Olivia (Carlsdotter)Nilsson född i Nolvik, Björlanda 1881-12-21 Död 1909-01-17
Far Torparen Carl Nilsson Fattighjon född i Harestad 18330418, de bodde i en Koja som de ägde vid hennes död.
Hennes mor var Anna Lovisa Olausdotter född i Spekeröd 18560603 död 18900301 i Björlanda
Föräldrarna gifte sig 18810603.
De hade enl. Husförhör även 2 andra barn Ifvan Albin född 18800610 i Säve och Carl Oskar född 18841002 i Björlanda,
de fick ytterligare en son Erik Leonard 18880131

Så här kan man sammanfatta Idas liv:
18971001 flyttade hon till Hönö Röd som piga hos fiskaren Lars Pontus Nilsson f 18571121
19011115 flyttar hon till Öckerö Norgård som piga hos båtskepparen Alexander Hansson
19020924 flyttar hon till Domkyrkoförsamlingen
1903 tillbaka till Hönö och då i Hult som piiga hos fiskaren Carl Edviin Leonard Carlsson f 18731201
19041101 flyttar hon till Knippla som piga hos fiskaren Zackarias Carlsson f 18761101
19061115 är det dags igen, hon flyttar till Klova som piga hos handlare Samuel Johansson
19071101 flyttar hon till en Koja i Klova tillsammans med sin pappa Carl Nilsson som kommit till Hönö Hult 19040501,
där bodde hon tills hon dog av olyckan med fotogenen. Hennes pappa flyttade till Lexby Västergård i Björlanda igen
19111111 där bodde han tills han dog 19181105

Claes-Göran Sörensson
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Protokoll fört vid Öckerööarnas släktforskarförenings årsmöte 2014-03-15
Närvarande vid årsmötet: 40 personer
Årsmötet avslutades med ett föredrag av Vivianne Eliasson som berättade om sin morfar Utter-Anders.

§1

Claes-Göran Sörensson förklarade årsmötet öppnat.

§2

Till ordföranden för årsmötet valdes Claes-Göran Sörensson

§3

Till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Zachariasson

§4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Barbro Parment och Gunnar
Alexandersson

§5

Dagordningen godkändes

§6

Frågan om årsmötets behöriga utlysande genom brev och på hemsidan godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades

§10

Som ordförande för föreningen valdes Claes-Göran Sörensson

§11

Som ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Heléne Sörensson, Gunnar Alexandersson, Lena Knutsson,
Arne Börjesson, Hans Taremark och Agneta Zachariasson.

§12

Som suppleanter i styrelsen valdes Roland Vejfors, Jan Ek och Barbro Parment.

§13

Som revisorer valdes Tage Oskarsson och Anders Börjesson. Till revisorsuppleant valdes Thord Källefors.

§14

Som ledamöter i valberedningen valdes Ola Strömsjö (sammankallande) och Sture Olofsson,
som suppleant valdes Bo Åvall.

§15

Styrelsens verksamhetsplan för 2015 upplästes och godkändes av mötet

§16

Fastställande av budgeten. Alla hade tillgång till en kopia av budgeten som godkändes av årsmötet.

§17

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2015 skall vara oförändrad: 100 kr/pers eller 150 kr/hushåll.

§18

Som firmatecknare för föreningen utsågs ordföranden och kassören att var för sig teckna föreningen.

§19

Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet:
Hans Taremark berättade om årets medlemsresa till Hjo, mer info kommer i tidningen.
En medlem påpekade att det är bra om vi kollar med våra närliggande släktforskarföreningar så att vi inte
lägger våra årsmöten på samma dagar.

§20

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet			Justeras

Agneta Zachariasson			

Claes-Göran Sörensson

Justeras				Justeras

Barbro Parment			

Gunnar Alexandersson
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Verksamhetsberättelse för ÖÖSF år 2014
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Claes-Göran Sörensson
Vice ordförande Hans Taremark
Kassör		
Helene Sörensson
Sekreterare
Agneta Zachariasson
Ledamöter
Arne Börjesson
		Gunnar Alexandersson
		Lena Knutsson
Suppleanter
Roland Vejfors
		Jan Ek
Revisorer		
Tage Oskarsson
		Anders Börjesson
Revisorssuppleant Thord Källefors
Valberedning
Ola Strömsjö, sammankallande
		Sture Olofsson
Suppleant
Bo Åvall
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Antal medlemmar per 31 december 2014 var 158 stycken, varav 90 enskilda medlemmar och 68 familjemedlemmar.
Årets aktiviteter har bland annat varit följande:
•

Regelbundna måndagsträffar på huvudbiblioteket på Öckerö. Lite minskad närvaro än tidigare.

•

Årsmöte lördagen den 15 mars i Missionskyrkan på Hönö, med ett intressant föredrag om Piraten Johanna
Hård av Birgitta Tingdahl.

•

Föreningen gjorde 3 maj en medlemsresa till Dalsland där Dalslands museum besöktes samt ett Glasblåseri,
ett ca 35-tal medlemmar var med.

•

En vandring i Göteborgs vallgravar gjordes med en bra guide den 15 september

•

Höstmöte 5 november hölls i Missionskyrkans festsal med Brittmo Bernhardsson som pratade om
”Kvinnorna på Göteborgs Resident”, mycket underhållande.

•

Hemsidan som hålls uppdaterad av föreningens webb-ansvarige Lars Eriksson.

•

Två nummer av medlemstidningen har utkommit.

Föreningen har fri tillgång hos Genline, SVAR och ArkivDigital och deras databaser samt digitaliserade arkiv för våra
föreningsmedlemmar via släktforskardatorerna på Öckerö bibliotek. Biblioteket bekostar abonnemangen på de aktuella
tjänsterna.

Förslag till verksamhetsplan för ÖÖSF år 2015
Vi kommer att anordna:
•
Måndagsträffar under vår och höst på Öckerö bibliotek med handledning av rutinerade släktforskare
•
Föreläsningar och föreningsmöten vår och höst.
•
Utflykter och studiebesök
Vi kommer också att:
•
Fortsätta arbetet med tolkning av kyrkoarkivalier.
•
Ge ut en medlemstidning två gånger per år.
•
Underhålla föreningens hemsida.
Öckerö 2 januari 2015
Styrelsen/
Claes-Göran Sörensson
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Öckerööarnas Släktforskarförening

					

Budget
2014

Utfall
2014

Budget
2015

Inkomster					
					
Medlemsavgifter
16 000
14 500
16.000
Materialförsäljning, DVD
2 000
851
2.000
Lotterier
5 000
3 463
4.000
Bidrag, gåvor
2 000
0
1.000
Bingolotto
0
1 952
0
					
Summa intäkter
25 000
20 766
23 000
					

Utgifter					
					
Medlemsavgifter till org
2 600
2 374
2 600
DVD, CD, Microkort
2 000
500
2 000
Föredrag, resor, möten
11 000
11 885
13 000
Porto, förbrukningsmaterial
4 000
2 495
4 000
Blommor, m.m.
1 000
1 160
1 000
Tryckkostnader tidning mm
4 000
3 261
4 000
Hemsida (abonnemang, webserver)
4 000
3 410
4 000
Annonsering
4 500
0
2 000
Övrigt
1.000
1 230
1.000
					
					
Summa utgifter
34 100
26 315
33 600
					
Beräknat underskott
./.9 100		
./.10 600
					
Årets resultat 		
./. -5 549		
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Resa till Historiska miljöer

Villa Eira Hjo Stadspark

Mössebergs Kurort – Hjo – Norra Fågelås kyrka
Lördagen den 16 maj 2015
Avresa från Hönö kl 08.20.

I Falköpingstrakten ansluter vår guide Berit Johansson.
Vi åker till anrika Mössebergs Kurort där vi dricker förmiddagskaffe.
•
Via småvägar beger vi oss till Trästaden Hjo,
där vi intar måltid på Hotel Bellevue.
•
Under en promenad i Stadsparken, kan vi ana hur livet tedde sig
på Vattenkuranstalten i slutet av 1800-talet.
•
På eftermiddagen går färden till Norra Fågelås kyrka,
som visar kyrkorummets påverkan under stormaktstiden.
•
Kaffe och ostkaka äter vi på logen eller utomhus på Påverås Gårdsmejeri.
Vi beräknas vara åter i Göteborg vid 20-tiden.
•
Kostnad för bussresa med förmiddagskaffe, måltid och eftermiddagskaffe,
guidelön 500 kr/person

Anmälan till agneta@oosf.se eller Agneta 96 50 41
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Bad-/skolresa på gång

Torslanda flygplats 1950/1960-talet

Skicka gärna in bidrag till nästa
tidning redan nu
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Styrelsen år 2015
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Claes-Göran Sörensson
Hans Taremark
Helene Sörensson
Agneta Zachariasson
Gunnar Alexandersson
Arne Börjesson
Lena Knutsson
Roland Vejfors
Jan Ek
Barbro Parment

96 93 38
96 73 25
96 71 55
96 50 41
96 75 70
96 61 55
96 17 88
96 76 14
97 66 70

Styrelsen meddelar
Hemsidan – på föreningens hemsida www.oosf.se kan ni hitta namn, adress, mail, telefonnummer
till styrelsen. Hör gärna av er till oss med idéer, funderingar, förslag, frågor osv.

Fotografier – Har ni några fotografier som ni vill dela med er av till vår hemsida? Hör av er till
webmaster@oosf.se . Gamla fotografier är alltid intressanta.

Bankgiro – Föreningens bankgiro är 734-3999

Utflykt 16 maj – åker vi till Hjo kostnad 500 kr/person, mer info på annat ställe i tidningen.

Mailadress – Har du bytt mailadress är det bra om du meddelar Agneta detta: agneta@oosf.se

DVD skivor – Föreningens DVD-skivor Öckerö Socken 1895 – 1942 finns till försäljning till en
kostnad av 395 kr för medlemmar, 495 för icke-medlemmar. Samt en komplettering för den som
redan har den första utgåvan 1895-1939 kompletteringen kostar 75 kr för medlemmar och 100 kr
för icke-medlemmar. Beställ hos Agneta: agneta@oosf.se eller 96 50 41.

Medlemsavgift – Kassören meddelar att hon gärna vill ha in medlemsavgifterna senast 30 april.
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