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Efter årsmötesförhandlingarna togs detta foto på alla mötesdel-
tagarna. Foto: Stig Sandberg
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E-postadresser
Vi försöker hålla kostnaderna nere i möjligaste mån genom att
skicka våra utskick per e-post.
Medlemsansvarig är Rolf-Harry Andersson
Telefon: 0512-46151
E-post: rhaandersson@hotmail.com

Hur man blir medlem
i vår förening. Medlemsavgift för år 2018 är 100 kr per medlem.
Gamla och nya medlemmar betalar in medlemsavgiften på
bankgironummer 256-1363 eller tar kontakt med Bengt-Åke
Brolin som är kassör.
Telefon: 0514-32096, mob. 0705-391847
E-post: bengt-ake.brolin@swipnet.se

Berättelser till nästa års Brolinblad
Har du någon berättelse om Erik och Brittas barn eller barnbarn
eller någon annan ättling i Brolinsläkten som du vill skriva om?
Den kan t.ex.handla om en resa, ett bröllop, en dråplig händelse,
hur en gård hamnade i släktens ägo eller något helt annat. Det
kanske finns brev eller andra dokument som skulle vara
intressanta att berätta om. Tänk efter, vad kan du bidra med för
att göra nästa Brolinblad läsvärt? Om du har foton eller
tidningsurklipp av Brolinättlingar tar vi tacksamt emot en fil på
datorn eller lånar vi gärna din bild för inscanning, du får din bild
tillbaka.
Redaktör för Brolinbladet är Tage Brolin.
Telefon: 0512-53150, mob. 0703-281333
E-post: frammestad@tagebrolin.se

Släktföreningen

Det är värdefullt om vi kan hålla denna aktuell. Ser du något
som är felaktigt eller att det är någon uppgift som saknas är vi
tacksamma om du meddelar detta. Bra om Ni meddelar ny-
födda, döda, gifta och andra familjeförhållanden.
Meddelande kan lämnas till Ove Brolin
Telefon 0520-71335.
E-post: ove.brolin@telia.com

Styrelsen 2018

Ordförande
Tage Brolin, Främmestad Bäckaskog 201,
465 97 Nossebro
tel. 0512-53150     0703-281333,
frammestad@tagebrolin.se

Kassör
Bengt-Åke Brolin, Håle Torsgården 11,
467 94 Grästorp
tel. 0514-32096      0705-391847,
bengt-ake.brolin@telia.com

Sekreterare
Marianne Pettersson, Tengenevägen 34 A,
467 35 Grästorp
tel. 0514-51549       0706-442640,
ga.marianne.pettersson@telia.com

Ledamot
Rolf-Harry Andersson, Parkvägen 10,
465 95 Nossebro
tel. 0512-46151            0730-462053,
rhaandersson@hotmail.com

Ledamot
Ove Brolin, Myrgången 74,
461 62 Trollhättan
tel. 0520-71335       0705-311782,
ove.brolin@telia.com

Suppleant
Kerstin Carlzon, Främmestadsvägen 43,
465 97 Nossebro
tel. 0512-53014  0736-245286,
kerstin_carlzon@hotmail.com

Suppleant
Maria Brolin, Östra Eriksbergsgatan 76,
417 63 Göteborg tel. 0708-621193,
maria.brolin.genealogy@gmail.com

Ordföranden har ordet
Så har det återigen blivit ett nytt Brolinblad i år 2018. Detta
med förhoppning att Ni ska få en stunds avkopplande läsning.
Hoppas på att föreningen kan växa så mer medlemmar ansluter
sig och kan vara delaktiga i vår verksamhet.
Vi önskar alla Brolinare ett Gott Nytt År 2019

Årsmöte för Brolinföreningen 2019
Det kommer att bli i Malma den 13 april
Catharina Henriksson kommer att berätta
Plats är ej ännu fastställd, vi återkommer var.
Men reservera dagen.
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Den 5 maj 2018, en vacker vårdag, träffades Anna
och Herman Anderssons barn och barnbar på släkt-
träff i Malma bygdegård. Ca 40 personer anmälde sig
till träffen. Samtliga av Anna och Hermans barn bor i
närområdet, närmare bestämt i Malma, Grästorp, Säre-
stad, och Bäreberg. Barnbarnen är det något större
spridning på, de som bor längst bort bor i Stockholm,
Orust. Äldst på träffen var Ingrid Johansson, född 1936
och yngst var Jonathan Hermansson (Ingemar Her-
manssons son), född 1991.
   Kvällen inleddes med en välkomstskål och tipspro-
menad och därefter åt vi middag med catering från
Stures festmat i Järpås. Mellan rätterna anordnades
det små tävlingar där deltagarna fick tävla mot varan-
dra. Tävlingsmomenten bestod i alltifrån att skala äpp-
len och vika pappersflygplan till dans- och balans-
övningar. Under kvällen fick vi också lära oss mer om
Per Pettersson Stark och hans släkt bakåt. Detta tack
vare Marita Persson (Vivi Perssons dotter) som släkt-
forskat. Kvällen förflöt till allas förnöjsamhet.

Vem är vem i släkten
Hur väl känner du dina släktingar?

Av Catharina Henriksson

Mot bakgrund av deltagarnas ålder och sammankomst-
ens art, förekom dock varesig slagsmål eller fyllor värda
namnet. Däremot anslöt en liten skara på efterfest ett
stekkast från bygdegården, hos Inga Knutsson på
Siggesgården, där nu Malin Skoog (Börje Hermans-
sons dotter) och Kristian Carlsson bor.
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Ingrid Johansson (Fd.7.1)
Äldsta barnet till Anna och Herman. Hushållsmor
som hållit ordning på såväl småsyskon, egna barn,
barnbarn, kor och hundar. Bor i Grästorp och
mamma till Kent och Klas.

Kent Johansson (Fd.7.1.1)
Nybliven 60-årsjubilar och äldst av alla kusiner.
Jobbar på försäkringskassan i Lidköping och gillar
att jaga. Sägs ha raggat upp sin fru Lilian, då blott
15 år, från moppen. Yngre kusiner med frågor om
äktenskapet torde kunna få goda råd av Kent. Bror
till Klas.

Lilian Johansson (Fd.7.1.1)
Ung och vacker blev hon tidigt en del av släkten.
Gifte sig med Kent innan de yngre kusinerna var
påtänkta. Jobbar på bank i Vara och bor i Hyringa.
Omhändertagande mor, dotter och svärdotter.

Klas Johansson (Fd.7.1.2)
Kan allt om byggnadskonstruktioner och är gitarrist
i bandet Decibel. Likt sin bror Kent gillar han att
jaga och är gift med Lena. Klas bör icke förväxlas
med Börje som har samma ansiktsform och frisyr.

Lena Johansson (Fd.7.1.2)
Jobbar på tvätteriet Berendsen och är kollega med
Kristian. Lena bor i Arentorp och är gift med Klas.

Vivi Persson (Fd.7.2)
En omvårdande storasyster som kanske är den som
mest liknar mor Anna. Odlar grönsaker, plockar
bär och stickar. En nattuggla som gillar att spela
kort. Gift med Tv-Ture och mamma till Karin,
Marita och Lena.

Ture Persson (Fd.7.2)
Få känner Ture, men alla känner ”Tv-Ture”. Som
tv-reparatör har han besökt de flesta hushållen i
Malma, Bäreberg och omnejd. Blev snabbt en
favoritsvåger då han kunde visa OS -68 i rutan. En
frimärkssamlare som lagt cigaretterna på hyllan. Gift
med Vivi.

Karin Persson (Fd.7.2.1)
En storasyster med gröna fingrar. Odlar det mesta
men kanske bäst på tomater? Har höns och jobbar
i en second hand butik. Bor i Essunga och är
storasyster till Marita och Lena.

Marita Persson (Fd.7.2.2)
Lärare och släktforskare som satt ner sina bopålar i
Främmestad. Gillar att bugga och arrangera
symöten. Mittenbarn och syster till Karin och Lena.
Har efter mångårig släktforskning kommit fram till
att de främsta egenskaperna i släkten Brolin är
”envis och pilsk”. Vilka konsekvenser
kombinationen kanske framkommer under kvällen?

Lena Holmsten (Fd.7.2.3)
Förskolelärare som vidareutbildar sig till
specialpedagog. Barn är ett stort intresse i både
jobb och fritid. En kreativ fisk som är duktig på
broderi. Lillasyster till Karin och Lena och gift med
Åke.

Åke Holmsten (Fd.7.2.3)
Jobbar på HydroDip, men som nylicensierad
kartläsare sitter han hellre i en rallybil. Har ofta
myror i brallan och en räv bakom örat. Född i
Arvika och bor i Främmestad. Gift med Lena
Holmsten.

Per Svensson (Fd.7.3.1)
Busschaufför uppvuxen på potatis och jordgubbar i
Bäreberg. Alla kusiner var avundsjuk på Per då
hans mor kokade Sveriges godaste jordgubbssaft.
Representerar ikväll hela familjen Svensson-
Svensson. Bor i Arentorp och är son till Ingeborg
och Bertil.

Gulli Andersson (Fd.7.4)
Mittenbarn i Anderssons barnaskara. Fd
brevbärare och skidåkare. Kan vara den i
syskonskaran som kommer ihåg mest av
barndomen? En omtänksam väderkvinna som alltid
kommer ihåg att skicka julkort. Om ni undrar över
vad det blir för väder imorgon, kolla med Gulli.

Knut Hermansson (Fd.7.5)
Äldsta sonen i syskonskaran och lite av en outsider.
Pensionerad FN-soldat och vaktmästare som
spenderar ena halvåret med att plocka svamp och
andra i Thailand där han ”tinar upp sig”. Ständigt
frusen men alltid lekfull. Liberal och i tanken och
konservativ i stil och inredning. Är sannolikt den
som har mest vårkänslor under maj månad.
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Maria Hermansson (F.d.7.5.1)
Sjuksyrran med tandläkarskräck som skolat om sig
till administratör i Vara kommun. Bor i Grästorp
med tonårsson. Gillar raggarbilar,
husvagnssemestrar och ”att bara vara”. Är allergisk
mot planering och uppstyrda aktiviteter. Äger
konsten att se det positiva hos alla människor.
Äldsta dotter till Knut.

Catharina Henriksson (Fd.7.5.2)
Ärvde pappa Knuts intresse för resor och äventyr.
Har övergett regeringspolitiken och lånar numera ut
pengar till Sveriges största exportföretag. Nyfrälst
fritidshusägare som försöker lära sig köra motorbåt.
Har aldrig ägt en bil men flera motorcyklar. Mötte
kärleken i Bryssel och är gift med Pär Henriksson.

Pär Henriksson (Fd.7.5.2)
Värmlänning med ett förflutet i politiken. Nuförtiden
säljer han vapen och springer maratonlopp. Ägnar
sig helst åt att läsa böcker och har ett eget
bibliotek. Älskar AIK, dillchips och
dvärgschnauzrar. Bor i Stockholm och är gift med
Catharina.

Patric Hermansson (Fd.7.5.3)
Släktens mest kreativa kusin? Har lämnat
barndomsdrömmen om att bli tomte och fokuserar
nu för tiden mest på film och musik. Fördriver helst
tiden i second hand affärer, håller koll på kändisar
och kan allt om Madonna. Bjuder gärna på ost-
och skinkpaj om ni har vägarna förbi Vara. Bror till
Maria och Catharina.

Ingemar Hermansson (Fd.7.6)
Före detta grisbonde och näst äldst av bröderna.
Ägnar sig åt jakt och går helst i träskor.
Medföljande och medfostrande på fru Britt-Maries
skolresor. Pappa åt Leif, Annicka, Oskar, Matilda
och Jonathan. Med 5 barn och 12 barnbarn har
Ingemar ledartröjan och huvudansvaret för släktens
överlevnad.

Britt-Marie Hermansson (Fd.7.6)
En social gymnasielärare i Vara. Fostrar egna barn,
andras barn, barnbarn och elever. Har lärt
åtminstone hälften av kusinerna att simma i Malma
badsjö. Vurmar för kalas, kakbak och bingo.
Lämnade Malma för Brättefors dit hon lyckas få
alla sina barn att bosätta sig. Gift med Ingemar.

Leif Hermansson (Fd.7.6.1)
Pokerspelare som jobbat på både Volvo och Saab
och reser en del i tjänsten. Som ung var han
lovande fotbollsspelare och inte helt olik Elvis.
Stadgade sig tidigt men är förhållandevis nygift med
Nina.

Nina Hermansson (Fd.7.6.1)
Fotbollstjej som styr Grästorps stolthet Gauthiod.
En positiv 4-barns mor som alltid har något gott att
säga om alla. Har varit i släkten länge men blev
brud på äldre dar. Gift med Leif.

Annicka Nyqvist (Fd.7.6.2)
En typisk storasyster som kan allt om värmeväxlar
och tycker att lugnet i Brättefors är världens bästa
plats på jorden. Syster till Leif, Mathilda och
Jonathan och mamma till Baloo. Festade vilt i sin
ungdom och var en jäkel på att ragga. Dags för
comeback ikväll?

Mathilda Ben Salem (Fd.7.6.4)
Psykolog i Falköping som bor i Vara. Före detta
hyresgäst hos Carlsson-Skoog. Liksom sin farbror
Knut har hon tagit ansvar för att undvika inavel i
släkten. Syster till Leif, Annicka och Jonathan. Har
ni men efter släktträffen kontakta Mathilda på 073-
97 87 710.

Jonathan Hermansson (Fd.7.6.5)
90-talist och yngst av alla kusiner. En passionerad
och prisad skytt som helst siktar på lerduvor. Föder
upp hundar och jagar med drever. Sin ålder till trots
(eller tack vare?) har han hunnit bli tunnhårig, gifta
sig med Malin och blivit pappa.

Malin Hermansson (Fd.7.6.5)
Som servitris till yrket har Malin alla egenskaper
hon behöver för att lära känna släkten. En djurvän
som kan det mesta om hundutställningar och förser
släkten med jakthundar. Gift med Jonathan och tar
som nybliven mamma en paus från jobbet på Näl.

Martin Särehag (Fd.7.7.2)
Maskinoperatör som gillar sportbilar och gärna drar
sexskämt. En kärleksfull pappa som kan förvandlas
till stålmannen. Har lämnat Grästorp för
Vänersborg. Är sambo med Linda och storebror till
Erik.
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Linda Boman (Fd.7.7.2)
Gillar familjemys med tacos och sällskapsspel.
Skriver ofta uppskattande inlägg om sin sambo på
Facebook. Kanske något för övriga släktingar att ta
efter? Sambo med Stålmannen och bor i
Vänersborg.

Erik Möllås (Fd.7.7.3)
Sjuksyrra i Jönköpings län som håller på Hv71.
Tjejtjusare i tidig ålder som spelat fiol. På delad
förstaplats (tillsammans med Patric) som den
manliga kusin med mest hår kvar på huvudet. Bor
med fru och två barn i Habo. Son till Kristina och
Holger.

Börje Hermansson (Fd.7.8)
Näst yngst i barnaskaran. Trivs bäst i skog och
mark. Jagar gärna alla årets dagar, även på julafton.
Jobbade tidigare på Saab, nu delar han tiden mellan
skogen och särbon Gudrun. Går oftast runt med ett
leende på läpparna. Pappa till Magnus och Malin.

Gudrun Larsson (Fd.7.8)
Gudrun är vård och omsorg personifierad. Kvinnan
som vigt sitt liv åt att hjälpa både vuxna och barn,
inom kyrkan och kommunal vård. Även Gudrun
fann kärleken i Malma, och är idag särbo med
Börje. Som ledare för ”Kyrkans barntimmar” i
Malma bygdegård är det inte osannolikt att flera av
kusinerna känner Gudrun bättre än Börje.

Magnus Skoog (Fd.7.8.1)
Som skiftarbetare på Vedums Kök förser han
släkten med kvalitativa kök till prima priser. Bor i
Malma tillsammans med Johanna. Har efter många
år vant sig vid att köra andra bilar än Saab. När
han inte jagar eller badar i badhus med sina döttrar
spenderar han helst tiden hos pappa Börje, farbror
Knut eller hos syrran Malin.

Johanna Carlsson (Fd,7.8.1)
Lugn och social östgöte som efter en
dansbandskväll bestämde för att byta ut Jönköping
för kärleken i Malma. Vårdbiträde i Nossebro och
sambo med Magnus. Som utsocknes har hon en
utomordentlig förmåga att socialisera och lära
känna släkten och hon har alltid tid över för en fika.
Vem är fortfarande inte vem Johanna är? Du känner
igen henne på dialekten!

Malin Skoog (Fd.7.8.2)
Rödhättan med siktet inställd på att bli bondmora
på heltid. Renoverar en släktgård med sambon
Kristina. Lagar mat, bakar och tar hand om
gårdens växande skara av djur. Likt sin mor
föredrar hon yngre män. Flygrädd och höjdrädd
men en jäkel på att festa. Ta rygg på Malin om du
behöver starka groggar. Dotter till Börje och syster
med Magnus.

Kristian Carlsson (Fd.7.8.2)
Nygammal Malmabo som åker runt i bygden och
löser allas IT-problem. Lagar tvättmaskiner dagtid
och renoverar huset kvällstid. Snustillverkare som i
år gjort Vasaloppspremiär. Näst största grisbonden
i Malma och sambo med Malin.

Eiron Hermansson (7d.7.9)
Yngst i barnaskaran och fortfarande yrkesverksam
till åldern. I väntan på pension och mer tid för MC-
åkning säljer han höbalar. Tog över familjegården,
grisarna och jordbruket. Har ett hästminne, drar
gärna rövarhistorier och spottar inte i glaset. Svarar
för kvällens efterfest.

Lotta Helgosson (Fd.7.9)
Blev uppraggad av Eiron på Fokus i Skara och
lämnade Götene för Malma. Serverar mat till
lastbilschaffisar och turister på Tre Älgar. Har en
hög integritet och servicekänsla ut i fingerspetsarna.
Mormor till släktens senaste stjärnskott, blott 3
dagar gammal.

Allan Helgosson (Fd.7.9.1)
Släktens snickare som säkerställer att våra kåkar
inte helt förfaller. Bygger nytt och renoverar i egen
låda. Var hetast på släktträffen och först att anmäla
sig. Bor ett stenkast från pappa Börje och mamma
Lotta samt sina två systrar. Nybliven sambo med
Linda.

Linda Karlsson (Fd.7.9.1)
Tidigare mattant på förskola som numera jobbar på
Hjortviken konferens. Är en hejare på att baka
bullar. Född i Boxholm men testar nu livet som
Malmabo. Nykomlig i släkten och sambo med
Allan.
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      En liten presentation av Catharina Henriksson
                                                       Av Marianne Pettersson

Den föregående artikeln och presentationen av Anna och Herman Anderssons ättlingar är skriven av Catharina
Henriksson (Fd.7.5.2). Hon är dotter till Knut och Francine Hermansson (Fd.7.5) från ”Cykel-Hjalmars”, d.v.s.
det gröna huset i Malma.
    För er som inte känner till begreppet ”Cykel-Hjalmars” kan jag berätta att det i det aktuella huset bodde en
man vid namn Hjalmar och var cykelreparatör. ”Cykel-Hjalmar hade en son vid namn Helge Johansson,
taxichaufför vid Grästorps taxi och gick under namnet ”Helge på taxi”.
    Knut Hermansson bor fortfarande kvar vid ”Cykel-Hjalmars”. Francine är avliden. Knut var FN-soldat på
Cypern och tycke uppstod för en ung vacker kvinna vid namn Francine. Så man kan säga att Francine är
kärleksimport av Knut Hermansson i Malma.
    Catharina Henriksson kommer gärna till Brolinfamiljens årsmöte och berättar om hur hon föddes som dotter
till Knut och Francine Hermansson från Malma och tog sig därifrån genom studier, resor, intresse, målmedvetet
arbete till Bryssel och till Stockholm. Catharina har bl.a. arbetat för Lena Adelsohn Liljeroth, Totto Littorin,
Tobias Billström, Elisabet Svantesson, Gunilla Carlsson när hon var i Bryssel. Nu arbetar hon på Svenskt
Exportråd med internationella företag.
    På fritiden springer Catharina gärna maratonlopp och det har blivit lite var stans över hela världen.

Ett fotografi på Anna f. Brolin (Fd.7) och Herman Anderssons barnbarn. Fotot är sannolikt taget 1988, på
baksidan Malma Bygdegård. Vi önskar få hjälp med identifiering av vilka det är. Hör av er till redaktören för
Brolinbladet.
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        Besök av min syssling i början av juni 2018
                                                   Av Tage Brolin

Redan i vintras hörde min syssling Carol Brolin-
Embacher av sig om att hon planerade att komma till
Sverige under sommaren. Tiden gick och jag hörde
inget av. Men senare blev det bestämt att hon
tillsammans med sin man och son skulle besöka oss.
Den 7 juni på eftermiddagen var jag och hämtade dem
på järnvägsstationen i Trollhättan. De hade kommit med
tåget från Oslo, som de besökt ett par dagar tidigare.
   Innan vi går vidare, vill jag berätta lite om mina
släktingar. Det är min syssling Carol Brolin-Embacher
(Gg.2.3), hennes man Wayne Embacher och de bor i
New Britain Connecticut. Deras son Wyane M.
Embacher gjorde sina föräldrar sällskap.  Carols farfar
Carl Gustav Brolin (Gg) och min farfar Fredrik Brolin
(Gi) var bröder. Carl Gustav utvandrade till USA år
1905. (Se artiklar jag skrivit i Brolinbladet 2011 och
2012).
  Väl hemma hos oss i Bäckaskog Främmestad, visade
vi dem till sina rum som de skulle ha under vistelsen.
Vi tog en snabbfika för att sedan åkte runt på en liten
utflykt i bygden. Vi var på utsikten på Hunneberg vid
Flo klev. Därefter for vi till Fridhems kyrka för att se
på gravstenar som minner om bortgångna Brolinare.

Det blev även en titt på gamla kyrkoplatsen i Malma,
där vår stamfader Erik Brolin är begravd.
    På kvällen när vi kom hem, satte vi oss på terrassen
för att äta av olika ukrainska rätter, som min fru tillagat.
Min son Anders kom också till oss. Det blev en härlig
kväll, varmt och skönt. Vi hade mycket hade att prata
om.  Carol hade med sig en present till mig, det var
den bibel som hennes farfar hade med sig då han
emigrerade. Hon ville att den skulle komma tillbaka till

Carol Brolin - Embacher, Wayne Embacher och deras son Wayne M Embacher.
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Sverige efter att ha varit i USA  i mer än 100 år. Inuti
på en sida hade han skrivit: ” Gustaf Brolin född 1
juni 1886. Flyttat till Amerika 18 oktober 1905”.
Hon hade också med sig ett stort antal kort som jag
scannade av. Ett värdefullt tillskott i Brolinarkivet.
   Dagen efter blev fullspäckad med många olika besök.
Min gode vän Torbjörn Hall var också med, eftersom
han är duktig i engelska.

Först åkte vi till Nossebro och tittade på XL-Byggbiten
och träffade min son Anders. Sedan bar det av till
Gudhems kyrka och klosterruin och vidare till

Hornborgasjön och Fågeltornet, där vi även åt lunch.
Därefter besökte till Varnhems klosterkyrka och Kata
Gård. Vi gjorde även ett besök på XL Byggbiten i
Lidköping där min andre son Thomas tog emot och
visade runt. Sedan åkte vi till Läckö slott och Spikens
fiskehamn och därefter åkte vi raka vägen hem.
   Där bytte vi till min retrobil Ford Falcon 1964 och
med den åkte vi till min kusin Gunnar Brolin (Gi.3.4)
och hans fru Karin som bor på Gäddegården i Malma.
Detta var hemmet där Carols farfar och min farfar
växte upp. Det var från denna plats som Karl Gustav
flyttade till Amerika. Dagen innan han reste tog han
en hammare och mejsel för att hugga in sitt namn på
en slät berghäll strax bakom hemmet. Inskriften är
numera svår att hitta, men platsen finns. Efteråt blev
vi bjudna på kaffe och hembakat dopp ute på deras
terrass. Vi satt och pratade och hade det trivsamt långt
in på den ljusa och härliga sommarkvällen, för att sedan
åka hem till vårt för att sova. Alla var trötta efter en
intensiv och händelserik dag.
   Efter frukost ställde vi kosan mot Västkusten,
närmare bestämt till Smögen. Där bor mina goda
vänner Lilian och Karl-Ove Reimer i ett hus ganska
nära havet och de har en båt.

Besök på XL-Byggbiten i Lidköping, där
Thomas Brolin tog emot.

Det fanns många sevärdigheter att besöka, här
framför Läckö slott.

Besök hos Karin och Gunnar Brolin (Gi.3.4)
Gäddegården, Malma.

Amerikasläktingarna älskade att åka båt.
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Eftersom gästerna var mycket intresserade att komma
ut på havet, gjorde vi en båttur på ett par timmar. Detta
blev en upplevelserik utflykt för mina amerikasläktingar.
Man riktigt såg på dem hur de njöt av turen i det vackra
vädret. Efteråt satt vi på deras terrass och blev bjudna
på en utomordentlig lunch samtidigt som vi hade en
lång stunds trevlig samvaro.
    Så blev det dags för oss att åka hem igen. Väl
hemma, gjorde vi iordning för att ha en liten fest på
vår terrass. Min gamle kompis Göran Fredriksson, som
jag även är släkt med, var bjuden att vara med. Göran
har varit flera gånger i USA och ville gärna träffa mina
släktingar. Han är mycket duktig på engelska och en
utomordentligt duktig konversatör och de fann varandra
direkt. Mina amerikanska släktingar och framför allt
Carol hade mycket att berätta om sina föräldrar och
farföräldrar. Det blev en givande kväll.
    Dagen efter, blev det inte så många aktiviteter, för
de skulle åka vidare, denna gången till Prag och sedan
Tyskland. Vi skjutsade dem till Landvetter för vidare
färd.
   Våra gäster var mycket glada och tacksamma för
sitt korta men intensiva besök och för att de fått bese
så mycket under denna korta tid de varit i Sverige.
Detta var första besöket av min farfars brors ättlingar
som jag träffat. Som 12-åring träffade jag Carols farfar
när han besökte sin bror i Främmestad 1955. Efter
deras besök har jag hört berättats av Carol att hon
pratat med sina släktingar i Amerika och berättat för
dem vad trevligt de hade haft. Hoppas att några flera
av deras släkt kan komma på besök till oss vad tiden
lider. De är välkomna!

Brolinföreningens årsmöte i Malma den 26 maj 2018
Årsmötet denna gång hölls på Blåberga Museum i Malma. Detta under en mycket fint solsken och
försommarvärme. Ägaren Stig Sandberg tog emot och hälsade oss välkomna, samt berättade om gårdsmuseét.
Detta fick han ta över och driver det nu vidare efter det hans far Evert Sandberg avlidit för ett antal år sedan.
   Till mötesförhandlingarna hälsade ordföranden Tage Brolin alla de 17 medlemmar välkomna. Marianne
Pettersson skötte sekreterarskapet och läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, där det bland annat visade
sig det hållits två protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Kassören Bengt-Åke Brolin redogjorde
för den ekonomiska berättelsen, i vilken den utgående balansen var 16.936:-. Revisionsberättelsen godkändes
och lades till handlingarna, varefter styrelsen gavs full ansvarsfrihet. Justeringsmän var Gulli Andersson och
Vivi Persson.
   Val av styrelse: Ove Brolin, Bengt-Åke Brolin, Rolf-Harry Andersson, vilka omvaldes för 2 år. Marianne
Pettersson, Bengt-Åke Brolin och Tage Brolin ytterligare ett år. Suppleant omvaldes Kerstin Carlzon, och
nyvaldes Maria Brolin, Göteborg. Revisor Tobias Wallin, revisorssuppleant Gun Brolin.
   Årsavgiften beslutades vara oförändrad på 100:- För övrigt var det diverse diskussioner om verksamheten.
Därefter tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
   Det hela avslutades med trevligt samkväm bestående av kaffe, smörgås och kaka. Under tiden underhöll Stig
Sandberg oss med olika sånger till gitarr. Alla satt kvar länge i det vackra vädret och hade många minnen att
berätta.
Tage Brolin

Så var det dags att åka vidare. Sista bilden på
trappan i Bäckaskog, Främmestad.
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Gratulationer på Konfirmationsdagen den 10 maj 1934
Ett brev skrivet av Fredrik Brolin, Alebäck (Gi f. 1893), till hans son Knut Brolin (Gi.2 f. 1919)

Dyre Knut!

Du är nu Konfirmand, din barndomsskola är nu slut. Livets skola börjar. Mamma och Pappa älskar
dig för du alltid varit snäll och lydig i din barndomsskola. Och vår innerliga bön till dig, kära barn
att du alltid i livet förbliver lydig och trofast. Du skall ej glömma din konfirmationslärares ord och
förmaningar som han sade dig i dag och alltid. Så när du kanske någon gång blickar igenom dessa
rader var du än befinner dig. Att ingen dålig förebråelse kan behöva genomlida dig, jag har ej hållit
vad jag lovat. Därför beder jag dig ännu en gång, hur mörkt det än i livet blir. Underhåll då lam-
pan med den olja som du under din Konfirmationstid har fått av din lärare och föräldrar. Så skall
solen till slut bryta fram. Håll dig alltid till sanningen och det som är rätt, om det än så skulle kosta
aldrig så mycket. Ty vi veta alla att orätt och osanning, har ej någon välsignelse med sig varken i den
ena eller andra formen.
   Ja, jag sammanfattar alla de böner och önskningar till dig, Käre Knut. Att inte använda onda ord,
var alltid trofast. Håll det du nu fått och manas, så att ingen tager din krona.

Det är din Mors och Fars varma bön.
Alebäck Främmestad, Kristihimmelsfärdsdag den 10 maj 1934.
Din Mamma och Pappa, Maria och Fredrik Brolin

Knut Brolin i sin fina konfirmationskostym, här
hos fotografen i Nossebro.

Främmestads kyrka.
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www.brolinfamiljen.se

  Förändringar i Brolins släktkrönika efter Brolinbladet 2017
                                 Sammanställd av Ove Brolin

Uppgifter om giftermål och sambo.
Cd.8.2.5 Annika Alfredsson f Brolin 25/12 1989 Tengene gift 14/2 2018 med Oscar Alfredsson f 9/6
1986
Fd.7.4.3 Marie Andersson f 16/6 1983 Särestad gift 16/6 2018 med Christian Karlsson f 20/3 1982
Kvänum
Fd.7.7.2 Martin Särehag f 10/8 1977 Grästorp sambo med Linda Boman f 23/5 1987 Vänersborg
Fd.7.7.1.1 Julia Särehag f 28/6 1996 Grästorp sambo med Christoffer Gustafsson f 3/4 1997 Röra,
Henån
Fd.7.9.2 Viola Helgosson f 18/5 1979 Malma sambo med Hans Andreasson f 18/3 1985 Göta, Lilla Edet

Uppgifter om födda.
Cd.4.1.1.2.1 / Cb.2.3.1.2.1 Hedvig* Astrid Hjördis Pettersson f 25/5 2018 Grästorp - Dotter till Daniel
Pettersson f 6/4 1987 Tengene
Fd.7.7.1.1.1 Melissa Särehag f 28/3 2018 Henån. – Dotter till Julia Särehag f 28/6 1996 Grästorp
Fd.7.9.2.3 Thor Helgosson f 2/5 2018 Malma – Son till Viola Helgosson f 18/5 1979 Malma
Fd.8.1.1.2.1 Helmer* Bo Josef Alander f 1/4 2018 Västerås – Son till Emma Alander f 11/4 1993
Åtvidaberg
Fd.8.2.1.1 Elma* Signe Viola Olgemar f 3/8 2018 Göteborg – Dotter till Linnéa Olgemar f Rahm 5/10
1985 Vargön

Uppgifter om dem som avlidit.
Bd.1.3.2 Brith Aronsson f Svensson 14/9 1951 Edsvära – d 6/8 2018 Edsvära. Hon var gift med Hans
Aronsson f 22/7 1948 Edsvära
Bd.1.8 Anita Björnkärr f Johansson 27/9 1941 Lidköping – d 21/2 2018 Vargön. Hon var gift med Rolf
Björnkärr f 5/6 1945 Brännkyrka
Bh.1.3 Ragnhild Malmevik f Persson 28/5 1932 Tengene – d 11/2 2018 Grästorp. Hon var gift med Nils
Malmevik f 2/2 1932 Malma
Bm.7.1 Vanja Larsson f 7/10 1942 Vara – d 5/10 2017 Arentorp. Hon var gift med Alf Larsson f 30/4
1941 Arentorp
Bm.7.2 Åke Larsson f 22/7 1947 Södra Kedum – d 16/10 2018 Arentorp
Bm.12 Konrad Albertsson f 17/10 1927 Toarp – 20/9 2018 Malma. Han var gift med Hedvig Albertsson f
Lidberg 17/10 1926 Malma
Ca.5.7 Tage Pettersson f 1/2 1929 Tengene – d 9/10 2018 Grästorp. Han var gift med Signe Pettersson f
Bernhardsson 19/2 1937 Tengene
Cb.2.3 Astrid Pettersson f 15/4 1934 Ryda – d 18/3 2018 Malma. Hon var gift med Karl-Erik Pettersson
f 31/3 1928 Malma
Fd.5.3 Kjell Johansson f 19/4 1937 Essunga – d 9/3 2018 Arentorp. Han var gift med Maiken Johansson
f Brolin 8/11 1939 Malma
Fd.13 / Bh.2.3 Greta Brolin f Sundvall 8/1 1925 Malma – d 10/8 2018 Grästorp. Hon var gift med Allan
Brolin f 21/7 1922 Malma


