städslar en ny dräng, Hans Jonsson från Östby i Näsinge. År 1819 äger Erik
4/9 av norra halvgården, återstående 5/9 av styvsonen Olaus Andersson.
Så dör även Helenas andre man, våren 1821, endast 30 år gammal. Helena
gifter om sig igen, med drängen Hans Jonsson. Helena är nu 50 fyllda, och
äktenskapet blir barnlöst.
Anders’ och Helenas dotter, Sara Britta (generation 5, 18021825), gifter
sig våren 1825 med änkemannen Hans Olsson i Salen, Skee. Hon dör i
”barnsbörd” innan året är slut. Barnet, Samuel (gener ation 6, 18251873),
överlever dock, och blir ”vid 8 dagars ålder upptagen till Fosterson” hos
mormor.
Sommaren 1829 dör även Hans Jonsson, och Helena blir änka för tredje
gången. Och sista? Nej! En Jacob Olsson, född 1766 i Kampetorp, Skee,
arbetar i sin ungdom som dräng åt Anders Jörensson innan han 1803 gifter
sig med änkan Johanna Olsdotter i Sör Holt i Skee. Johanna dör 1833, och
nyblivne änkemannen Jacob friar till Helena och får hennes ja. (Helena
kommer att bli änka en fjärde gång.)
1835 – Laga Skifte, den gamla byn spr ängs isär
Hela tiden bor Tjärnebos delägare kvar i den gamla byn. Utöver hemma
gärdena äger man utmarker, med skog till vedbrand och byggtimmer, med
bete för djuren, med en hel del odlingsbara lyckor. Ägorna går runt den
gamla tjärnen som givet ön dess namn men som vid det här laget har för
vandlats till en mosse, ända fram till kyrkan (där man stöter mot utmarkerna
till Korsnäs och Nyckleby), och ner till Örn vid nuvarande bron til Saltö.
Och så finns det några torp. Men på 1830talet stundar nyordning!
År 1835 den 1ste Junii inställde sig undertecknad Commissions Landt
mätare uppå Hemmanet Tjernebo uti Götheborgs och Bohus Län, Vette
Härad och Tjernö Socken, för att, i följd af Konungens Respective
Befallningshafvandes förordnande af den 23 Julii sistlidet år, förrätta
laga Skifte å ägorne till nämnde Hemman, hvarvid efter i Socken
Kyrkan den 17 nästlidne Maji uppläst kungörelse, infunno sig nu Del
ägarne: Mathes Andersson för 1/6 del, Torsten Hansson för 1/12 del,
Olaus Olsson för 1/4 del, Jacob Olsson för 1/9 del, Olof Andersson för
1/9 del och Olaus Andersson för 5/18 delar uti Krono Skatte Hemmanet
Tjärnebo ett helt Mantal.
Vi känner igen delägarna: Två söner till Anders och Olof Hanssöner jämte
Torsten Hansson (som bor i Nyckleby, inte på Tjärnebo) äger södra halv
gården. Norra halvgården ägs av Helenas två söner Olaus och Olof och av
hennes man Jacob i proportionerna 5:2:2. Olaus får lotten A, gamla utmarker
norr om Stenklevberget. På skifteskartan (se sid. 11) syns tre byggnader vid
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Laga skifteav Tjär nebo 183537
Denna karta fick jag (BH) låna 1996 av Axel Andersson, Tjärnebo, som fått
den i samband med en studiecirkel ledd av Gösta Framme, Saltö.

Utsnitt ut lantmäterikarta från Laga Skifte av Hemmanet Tjernebo 1835.
Den gamla byn ligger längst i sydväst. Den räta linjen mot ONO är gränsen
mellan halvgårdarna. Den grova vinkeln visar kameravinkeln för omslags
bilden till ViSlf nr 21.
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