Gudr un på Kôlln – med anor fr ån Rogstad och Över by

Någr a funder ingar

Bertil Holmström

Eftersom vi varken har någon kallelse till årsmöte eller protokoll från
ett sådant blir det här utrymme att lufta några personliga tankar.

I vårt förra nummer, Vi Släktforskare nr 16, upprepade vi det gamla på
ståendet att ”alla norlhôttar är släkt med varandra eller åtminstone släkt
till släkten”. En alternativ formulering skulle kunna vara ”välj på måfå två
gamla patriarker, exempelvis Tord i Överby och Torsten Nilsson i
Rogstad, och bli inte förvånad om du hittar personer som är ättlingar till
båda”. Ett sådant exempel är Gudrun på Kôlln och hennes syskon. 
Kôlln (Kollen, Kullen) är en liten holme väster om ön Rönnö, sedan
1873 egen fastighet om 1/112 mantal och med beteckningen Rundö 1:13.
I kyrkboken för Tjärnö finns en notis ”19130620 Gudrun Maria,
Rundö, Andreas Verner Holmström och Maria Alfrida Karlsdotter”.
Avsikten är inte att här avhandla Gudruns liv  det ligger alldeles för nära
i tiden (hon dog i december 1991). Det intressanta är att föräldrarna
Andreas och Maria härstammar från var sin av de två nämnda släkterna.
Båda härstammar dessutom från Rear Nilsson i Treje, och är således släkt
med varandra på långt håll – jag har fått det till att de är niomänningar.
Gudruns far Andreas föddes på Rönnö (Rundö) 18851228 och dog
på Kôlln 19720120. Han var döpt efter sin farfar, Andreas Andersson
(18071885). Denne var gift med Maria Mattisdotter (18151893), som
vi känner igen som äldsta dotter till Mattis och Oleana. Och därmed hela
vägen till Tord i Överby, som är Gudruns ana #2342 och #2534.
Gudruns mor Maria föddes i Kleven på Tjärnebo 18880516 och dog
på Kôlln 19700102. Hon var dotter till Karl Alfred Andreasson (1850
1902) i dennes andra gifte med Matilda Andreasdotter (”Tilla i Kleve”,
på äldre dar ”Tilla på Kôlln”, 18541937). Tilla var dotter till Andreas
Olsson (181518xx) och Maja Britta Wettlesdotter (18151885). Och
Maja Britta i sin tur var dotter till Wettle Jacobsson (17801855) och
Ingrid Andersdotter (17751837). Denne Wettle var född på Rogstad,
son till de i Allan Hanssons artikel nämnda Jakob Torstensson (1727
1791) och Britta Vettlesdotter (17441812). Och nu kan vi räkna ut att
Torsten Nilsson i Rogstad är ana #120 till Gudrun.
Kanske någon i läsekretsen kan berätta om personer som härstammar
t.ex. både från Torsten i Rogstad och från Per Arvidsson i Mo?
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Vaddå släktforskning? Ordet ”forskning” är knappast korrekt för vad
jag och åtskilliga andra av oss sysslar med, snarare borde man tala om
släktsammanställning. Jag har funnit ett enormt nöje i att ställa samman
data om drygt 400 anor, tillbaka till Rear i Treje, Wernick i Alle
marken, Tord i Överby, Gude Axelsson Gedda, och några tusen andra
ättlingar till dessa, alltså avlägsna släktingar. Men jag har byggt på vad
andra har forskat fram. Egna arkivstudier har i stort sett inskränkt sig
till enstaka bouppteckningar, handlingar i lantmäteriets arkiv, och
sockenstämmoprotokoll från Tjärnö (i huvudsak obearbetat).
Varför medlem i släktforskarföreningar? För att få material för en
släktsammanställning måste man ju få kontakt med personer som syss
lat med likartade frågor. Numera finns tidigare oanade möjligheter på
Nätet. Genom Föreningen Släktdata (http://www.slaktdata.org/) har
jag tillgång till kyrkböckerna för hela norra Bohuslän, direkt in i datorn.
På Anbytarforum (http://genealogi.aland.net/), som drivs av Sveriges
Släktforskarförbund, har jag hittat tidigare okända släktingar och ham
nat i intressanta diskussioner om gemensamma anor. O.s.v.
Varför medlem i Föreningen Strömstads Släktforskare? Nog är väl
direkt personkontakt den trivsammaste formen för ”anbyte”, som vid
ett månadsmöte med FSSF. I de vanligen låsta skåpen i Bohusrummet
finns material (se bilaga till tidigare nummer av medlemsbladet) som
inte finns samlade på något annat ställe i världen. Och man kan prata
gemensamma släktproblem med femmänningar och sjumänningar.
Tyvärr har jag ingen möjlighet att delta i månadsmötena annat än
under sommarmånaderna, ett predikament jag delar med åtskilliga släk
tingar, från Borås till Älmhult.
Och här kanske medlemsbladet kan spela en roll. I varje nummer har
vi ett eller flera avskrifter av gamla tingsprotokoll, bouppteckningar
e.d. Kanske emellanåt någon ana till dig?
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