29 Amanda Josefina Olsdotter (1870-1960), dotter till 35, gift 1895 med 34
30 Anna Lovisa Olsdotter (1884-1963), syster till 16, dotter till 35, gift 1906 med 36
31 Gerda Maria Knopp (1888-1971), gift 1910 med 37
32 Axel Georg Hansson (1904-1963), son till 29 och 34
33 Lantbrevbäraren Hans Viktor Hansson (1897-1989), son till 29 och 34
34 Hemmansägaren Adolf Theodor Hansson, Stora Åseröd (1870-1929), gift med 29
35 F.d. torparen och hemmansägaren Olof Anton Andersson (1844-1935)
36 Målaren Johan Martin Johansson (1879-1959), gift 1906 med 30
37 Stenhuggarbasen Johan Otto Knopp (1886-1970), son till 35, gift 1910 med 31

Generation II
II:1 ff Carl Sörensson (303). Född 1802-02-03 i Seläter, Skee (O). Död 1860-06-25.
(Barn I:1, Far III:1, , Mor III:2) Gift med efterföljande ana.
Barn:
Johanna Carlsdotter (398). Född 1831 i Hällesön, Skee (O).
Johan Carl Carlsson, Wounch (264). Född 1834-07-08 i Seläter, Skee (O). Död 188803-01 i Hällsö, Skee (O). (Se I:1).
Samuel Carlsson (399). Sjöman. Född 1837 i Hällesön, Skee (O).
II:2 fm Maria Börjesdotter (397). Född 1804. (Barn I:1) Gift med föregående ana.

Glädjen av att bli korrigerad

Generation III
III:1 ff f Sören Karlsson (305). Båtskeppare. Född 1761 i Gissleröd, Grebbestad,
Grebbestads kyrkoområde (O). Bodde Seläter. Död 1837-02-04 i Seläter, Skee (O).
(Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2) Gift 1791 med efterföljande ana.
Barn:
Adam Johan Sörensson (308). Mästerlots. Född 1792-07-27 i Seläter, Skee (O). Död i
lunginflamation 1862-06-01.
Anna-Christin Sörensdotter (316). Född 1795-01-30 i Seläter, Skee (O).
Allixander Sörensson (317). Född 1796-12-18 i Seläter, Skee (O).
Carl Sörensson (303). Född 1802-02-03 i Seläter, Skee (O). Död 1860-06-25. (Se
II:1).
III:2 ff m Kerstin Olofsdotter (307). Född 1770-01-05 i Seläter, Skee (O). Död 183704-01. (Barn II:1) Gift 1791 med föregående ana

Allan Hansson

Huvuddelen av personerna på silverbröllopsfotot är mina släktingar - där finns
farmor och hennes far samt fem av hennes syskon och deras äkta hälfter och
barn. Den som mest har bidragit till identifieringen är min faster Elsa. Men de
två flickorna med stora vita rosetter i håret kände hon inte igen. Jag gissade då
att det kunde vara Selma Olsdotters döttrar - två av hennes barn kände faster
Elsa igen. Men Selma hade dessutom två döttrar i precis rätt ålder. Så jag
skrev att de båda flickorna var Selmas döttrar Anna och Agnes.
Men man skall inte gissa. Det blev förstås fel. Och felet upptäcktes på ett
underbart sätt. Jag fick i november förra året ett mail från en dam i Göteborg.
Hon hade av en tillfällighet kommit in på vår hemsida, och hittat fotografiet
från silverbröllopet. Hennes mormor var syster till Anna Helena Tingelholm,
silverbröllopsbruden. Hon kände igen flera kusiner till sin mor och moster, så
hon skrev ut fotot och visade sin moster. Men det är ju jag, sa mostern, och
pekade på den minsta av de båda flickorna med stor vit rosett. Och den andra
flickan var hennes syster. De var födda i Göteborg, och hade följt med sin
kusin Ester till Mörkebacka. Det var inte så underligt att Elsa inte visste vilka
de var.
Sällan har det varit så roligt att bli korrigerad.
***
Säkert finns det åtskilliga i läsekretsen som har personer på kortet med i sin
antavla. Vi som arbetar med hemsidan och tidningen skulle förstås bli glada
om ni hörde av er. Och kanske någon har ett liknande fotografi liggandes i en
byrålåda – dela med er!
Red.
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***
Av utrymmesskäl måste vi göra ett hopp. Kontakta redaktionen om du är
intresserad av mellanliggande led!

***
Generation XVII

XVII:2851 ff ff fm fm mf fm ff fm f Olof Tawast (4954). (Barn XVI:1426) Gift med
efterföljande ana.
Barn: Ingrid (4854). (Se XVI:1426).
XVII:2852 ff ff fm fm mf fm ff fm m Ingrid (4976). (Barn XVI:1426) Gift med
föregående ana.
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