1:12A (Buktegatan 10) Utgör en avsöndring från tomten nr 12 och ägdes
av målare Isak Lagerberg vilken 18620616 säljer ett rum med till
hörande tomt för 350 Rdr till sjömannen Magnus Olsson.
Denne i sin tur säljer 18760815 till värdshusidkaren David Conrad
Riber för 4.500 kr och tillfaller efter hans död 18900105 hans arvingar
(bouppteckning 18900411) vilka 18920627 sälja till fröken Amalia
Riber.
1:20 (Vatulandsgatan 7) Ägdes av borgaren Christen Bengtsson från
1720 och till hans död 17420502. Utgjordes, enligt magistratens
protokoll 17301031, av en liten ryggåsstuga med ett litet kök och en
bod intill stugan uppbyggd.
Från 1744 och till hans död 17670513 äges gården av smeden Johan
Lindgren vars bouppteckning 17670515 upptager ett gammalt och
mestadels nerruttet hus innehållande stuga och kök med ett litet fårhus,
värderat till 20 d.smt. Som på grund av testamente tillfaller smeden Jonas
Lindberg. Äges av denne till hans död 17721207 och står sedan obe
bodd till 1775.
Bebyggs ånyo 1776 av arbetsborgaren Hans Olsson Svala efter vars
död 17980620 (bouppteckning 17990109) tomten med ett två
våningshus innehållande stuga och kök i undre våningen och en liten
kammare i övre våningen, på grund av inteckning tillfaller borgmästare
Herman Lundström.
Denne säljer 18080924 till varvssmeden Jon Olsson (Olofsson) för 13
Rdr 16 sk bko. Bouppteckningen (18090110) efter dennes hustru
upptager hus och gård på Vaterland bestående av stuga och kök, förfallet
och värt högst 30 Rdr Bko. Äges av Olsson till hans död 1827 och består
då av boningshus innehållande 2 rum i undre och 1 rum i övre våningen.
En ny tillbyggd smedja och en liten ladugård.
Inropas efter honom 18290128 av hans änka Elisabeth f Barfot,
sedan omgift med klensmeden Peter Georg Dahlström vilken står som
ägare från 1830 och till sin död 18600104. Sedan även hon avlidit
inropas gården 18751101 av smeden Carl Olof Jonsson för 560
kronor. Denne överlåter inropet på Magnus Olsson och äges av honom
till hans död 18820222 (bouppteckning 18820231) samt sedan av

Bo Rask

Bo Rask deltar i den pågående kartläggningen av gravvårdarna på
landets kyrkogårdar. I den äldsta graven på Myrens kyrkogård i
Strömstad vilar timmermannen och sjömannen Magnus Olsson. Bo
berättar här om Magnus och hans familj, och ger oss på köpet en
inblick i stadsbebyggelsen under gångna tider.
MAGNUS OLSSON
* 18310115 Lilla Åseröd, Skee, † 18820222 (1:20) Strömstad
gift 18581231 Strömstad med
ANDREA CHRISTINA CARLSDOTTER
* 18320603 (1:27) Strömstad, †18860328 (1:20) Strömstad
Magnus var timmerman och sjöman. Han ligger begravd på Myrens
kyrkogårds terass och i grav nr GKT:6.
Det är en råhuggen stenram runt graven vilken kommit dit på senare år
och inne i denna ram ligger ett svartmålat vackert järnkors med Magnus
namn och som sannolikt legat där sedan Magnus begravdes.
Vad jag kan se så är detta den äldsta “i gång varande” graven på
Myrens kyrkogård.
Om Magnus’ hustru Andrea Christina ligger i samma grav är obekant.
För att få klarhet i detta måste man gå igenom grav och protokolls
böckerna från den tiden.
Magnus och Andreas barn:
Laura Maria * 18600830 se tab B1
Amalia Bernhardina * 18630807 (1:30A) Strömstad, † 18790704
(1:20) Strömstad
Magnus Albert * 18650805 (1:12A) Strömstad
Axel Bernhard * 18720112 Strömstad
Olivia Christina * 18740126 Strömstad
Magnus ägde följande fastigheter:
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