Ett vir tuellt släktfor skar skåp?
Stig Carlsson, Allan Hansson, Bertil Holmström
En av flera förmåner man har som medlem i FSSF är tillgången till en stor
mängd unika dokument, sammanställda av föreningens medlemmar och för
varade i ett låst skåp i släktforskarrummet i biblioteket i Strömstad, öppet i
samband med månadsträffarna.
Där göms forskningsmaterial såsom avskrivna kyrkböcker och husförhörs
längder, ett stort antal gjorda släktforskningar, avskrivna bouppteckningar och
mycket annat.
Men som sagt, inlåst utom en enda eftermiddag per månad. Och helt utan
räckhåll för den som inte kan ta sig till Strömstad just dessa eftermiddagar.
Sedan ett tag har vi tre spånat kring möjligheten att göra material av detta slag
tillgängligt dygnet runt, världen över, för alla FSSFmedlemmar som kan koppla
upp sig mot internet  den som inte har egen dator kan få hjälp av sitt lokala
bibliotek. Som framgår av årsmötesprotokollet har vi fått grönt ljus.
Det skulle fungera så att vår hemsida (titta på din fina nya röda kulspets
penna!) byggs ut med ett låst ”virtuellt släktforskarskåp”, en databas dit
medlemmar kan ta sig in med hjälp av ett användarnamn och och ett lösenord
(vilka skulle meddelas medlemmarna per epost). Datatekniken där bakom
kräver förstås en del insatser, men vi tror oss ha tillgång till nödig experthjälp.
”Skåpet” skulle utgöra ett permanent arkiv för allt som publicerats i Vi Släkt
forskare, utökat med material som varit för omfattande för att kunna beredas
plats i sin helhet. Medlemmar uppmuntras att sända in material till ”skåpet” på
samma sätt som till tidningen.
Respekt för upphovsmannarätten är en självklarhet. Material i det riktiga
släktforskarskåpet skall läggas in i det ”virtuella skåpet” endast efter uttrycklig
tillåtelse av respektive författare. Vad som kan göras med t.ex. Margits eller
Hildas material är oklart. Här finns en hel del att fundera över.
Riktigt gamla texter är ”fria”, såsom Anton Söderboms tre böcker om Hus,
tomter och tomtägare i Strömstad (ofta med uppgift om födelseort, födelse
datum, föräldrar, make, dödsdatum för väldigt många Strömstadsbor). En av
oss (AH) håller på med att göra pdffiler av dessa.
Ickedatoriserade medlemmar får förstås ingen del av karamellerna. Men å
andra sidan har den som bor i Stockholm eller Salt Lake City inte så lätt att
besöka det riktiga släktforskarskåpet i biblioteket i Strömstad.
Nu stundar sommartider (hej hej!) och det blir knappast gjort mycket konkret
under de närmaste månaderna. Men vi får anledning att återkomma!
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Södra halvgården kommer att brukas av Boels yngste son Sören, sedan
storebror Torsten gift sig till Gullnäs och mellanbrodern Erik till Tånga på
fastlandet. Sören löser ut Erik och systrarna, men Torsten behåller äganderätten
till sin sjättedel av halvgården, 1/12 mantal, något som fortplantar sig genom
tiderna.
Norr a halvgår den
Stamtavlan för ”urLax” tar inte med avkomlingarna till Anders Björnsson. Men
så här fortskrider i alla fall utvecklingen på norra halvgården:
Anders Björnsson (gener ation 2, 1663 1741) gifter sig med Börta Jörnsdotter
(1679 1735) från Nordkoster, dotter till Jörgen Larsson (1643 1705) och
Catharina Hermansdotter (1646 1727). De får ett par tvillingpojkar, regle
mentsenligt namngivna efter farfar och morfar. Storebror Björn blir 16 år. Två
yngre bröder dör i späda år.
Jörn Andersson (gener ation 3, 1706 1753) blir ensam ägare till norra
halvgården. Han gifter sig med Boel Olsdotter (1712 1776) från Bastekärr i
Skee. De får barnen Olof, Lars, Anders och Britta (tvillingar), Anna och
Anders.
Olof flyttar till Bastekärr, Lars till Rävö, den äldre Anders dör späd, Britta
gifter sig till Yttre Buar i Skee (hon blir fm ff fm till Hilda J ohansson, en av
tidigare stöttepelare i vår förening), Anna ”drunknar i en brunn på gården” som
treåring. Kvar på hemmagården blir den yngre Anders.
Anders Jörensson (gener ation 4, 1752 1808) gifter sig med Helena Olofs
dotter (1771 1845) från Rossö Uppegård. Kontrahenterna är släkt på långt håll:
Anders är femmänning med Helenas far Olof Eliasson (som är dottersons son
till Ingeborg Andersdotter, lillasyster till Karin och Torborg Andersdöttrar som
nämns i de inledande tabellerna). Anders och Helena får barnen Anders (dör
späd), Oleana, Olaus, Olof, Sara Britta och Petter (som bara blir 10 år) –
gener ation 5.
1807  1835
Den 10 augusti 1807 hålls ett sammanträde med anledning av två nyupprättade
kartor rörande Hemmanet Kjernebo. Anders Jörensson står då som ensam ägare
till norra halvgården, medan den södra är delad mellan Hans Sörenssons två
söner Anders (1/2) och Olof (1/3) och deras kusin Torsten (1/6), son till Hans
Torstensson.
Anders Jörensson avlider 1808. Helena gifter om sig med drängen på gården,
Erik Andersson. Paret får så småningom en dotter, Anna Britta. Och
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