Gästgivar egår den på Vik
Av Aina André

Omslagsbilden på gästgiveriet togs i juni 1902. Fotografiet finns hos mig
och några av mina släktingar. Framför huset står en samling människor,
bl.a. min mormor Karin  det är hon med den vita blusen vid förstugan.
Eftersom mormors mor Hedda var dotter till den siste äkta gästgivaren på
Vik, Christen Nilsson, och min forskning visat att gästgiveriet funnits i vår
släkt större delen av den tid som det fanns gästgiveri där, så har denna gård
blivit min särskilda lilla nisch i forskningen. Jag har samlat ihop massor av
uppgifter om gården men är inte klar med min forskning. När jag nu, så att
säga mitt i forskningen, blivit ombedd att skriva några rader om Vik, så
väljer jag att först berätta om hur jag forskat och sedan om var gården låg
och vad som finns där idag.
För fäder nas olycka till glädje för for skar en
För att få veta hur det kan ha sett ut för riktigt längesedan på en gård behöver
man alla gamla kartor och dokument man kan komma över, t.ex. boupp
teckningar, sockenprotokoll och mål i domböcker. Allt som rörde kronans och
socknens byggnader togs upp vid tingen. Men när det gällde andra byggnader,
så var det något som endast angick den private ägaren. I domböckerna
beskrivs sådan egendom bara i samband med en tvist eller vid en eldsvåda,
som kunde ge möjlighet till viss ersättning från det allmänna. Den, som vill
veta något om sina förfäders gård utöver det man kan se i bouppteckningar,
får hoppas på, att gården antingen varit utsatt för en svår brand eller föremål
för tvist om t.ex. husröta, dvs ersättning för försummat underhåll.
Jag har således tur när det gäller Vik. Där fanns tingshus, gästgiveri och
häradshäkte, alla allmän egendom och det finns många mål om dessa.
Däremot finns väldigt litet om gästgivarens privata byggnader.
Besök på Lantmäter iet i Götebor g
Ganska tidigt besökte jag Lantmäterimyndigheten i Göteborg, vid Stora
Badhusgatan på relativt bekvämt gångavstånd från Centralstationen. Hos
myndigheten finns registerkort över alla fastigheter i länet. Registerkorten är
tillgängliga för allmänheten i ett skåp i deras ”forskarrum”. Man kan rekvirera
in både kartor och dokument från förrättningarna och köpa avskrifter av
alltihop.
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Tab B2 (tab A1) [/Alle/Alle1.html#2]
Kyrkoböckerna för Skee anger en vigsel 170610?? "Stenar Olsson och Boel
Olsdotter. Paret bosatt i Allemarken" (oklart om det är Stenar eller Boel som
är barn till Olof Wernicksson). För 17091006 anger födelseboken "OLA,
Sten och Boel, Allemarken", och för 17110205 anger dödeboken "barn från
Sten, 1 år 17 veckor, Allemarken".
Tab B3 (tab A1) [/Alle/Alle1.html#3]
RAGNIL OLSDOTTER f 1677, + 17470302
gift 17150925 med
J UHL ANDERSSON f 1682, + 17381228
Deras barn:
F17040117 (dop) ANNA Juuls barn Allemarken
F17120323 ANDERS Juul o Ragnil Allemarken
D17300717 Juhls son Anders 18,4 Allemarken
F17150925 NILS Juul o Ragnil Allemarken
F17200218 OLA Jul Andersson Ragnill Olsd Allemarken, se tab. C3.
F17230701 HANS Juhl Andersson Ragnil Olsd Allemarken
Tab C1 (tab B1)
NILS WERNICKSSON f. 17011006 Allemarken, Skee, + 17280303
Mörkebacka, Skee
gift 1726 i Skee med
INGEGIERD HANSDOTTER
f. 170403 Mörkebacka, Skee, + 17770508 Mörkebacka, Skee
dotter till Hans Thoresson i Skee (f 1667 + 17410711) o h h Anna Olsdotter
Familjen bodde på Mörkebacka. Nils blev ihjälfrusen i ont väder på Strängen
Ödegård. När Hans Thoresson dör står det att han är ”en beskedelig uppriktig
gudfruktig man". Deras barn:
Anna f 17271023, se tab D1
Ingegierd gifte om sig 1729 med Per Simonsson. Vittnen: Hans i Mörkebacka
och Arvid Simonsson i Allemarken. Deras barn: Nils f 17300905 + 1731
0530, Nils f 17320626 + 17371204, Anna f 17350219 + 17350518,
Ingebor f 17360505 + 17371120, Anna f 17381013, Hans f 17410722
+ 17441202, Elin f 17440423, Simon f 17460929, samtliga födda på
Mörkebacka.
(fortsättning i ett kommande nummer)
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