Varit jordegumma vid 204 lefvande barnafödelser, utom många dödfödda, var
altid en Gudfryktig Hustru, dödde den 11, var 79 år och 6 dagar.”

Kvantitet eller kvalitet?

Gunnel Thuresson-Bozovic bor växelvis i Norrköping och Montenegro. Hon
härstammar både från Truls Asmundsson och Siri Hansdotter på Rossö och
från Björn Gudesson och Marit Thomasdotter på Renshogen. Någon som
känner igen sin egen släkt nedan?
Gunnels mor Hilma var dotter till Alfred Thomasson, Berga, Lur. Vidare
bakåt har vi Thomas Olsson, Stora Holma, och dennes far Olof Ivarson, Rossö
Innegård, gift med Oleana Thomasdotter, från Renshogen.
Oleanas föräldrar var Thomas Björnsson och Margareta Trulsdotter på Renshogen. Thomas var son till Björn Gudesson och Marit Thomasdotter, Margareta var dotter till Truls Simonsson och Marin Andersdotter. Truls var son till
Simon Ivarsson och Bärta Trulsdotter på Rossö, och Bärta var dotter till Truls
Asmundsson och Siri Hansdotter.
Minnesgoda läsare av Vi Släktforskare (finns det sådana?) letar nu fram nr
25 och läser Gösta Frammes ”Nämndeman Nils Hansson på Rossö”:

Handen på hjärtat, käre läsare. Vilket av dessa situationer skulle få din puls att
rusa i höjden?

Om Truls Asmundsson på Rossö föreligger en dom, avkunnad av Fredrik III,
kung i Danmark och Norge. Enligt utslaget, daterat Koldinghus 1654, får Truls
nåd, sedan han gjort sig skyldig till lägersmål med en kvinna, Siri Hansdotter,
som han - utan att veta det - är släkt med i tredje led. Kungen ger Truls
Asmundsson och Siri Hansdotter lov att gifta sig med varandra, men de måste
"efter deras Middel og Formue" till "näste Hosspital noget udgive" och
dessutom ersätta kronans ämbetsmän för deras arbete.
I fogdens redovisning för erlagda böter 1654 antecknas böternas storlek. Truls
får betala 100 riksdaler. Av den tar fogden 10.
Vad var 100 riksdaler värda på den tiden? Då en stut betalades med 3 riksdaler, kan vi förmoda att 100 riksdaler i våra dagar [1982] skulle gälla för
omkring 200 000 kronor.

Det är till att ha grova brottslingar i släkten…

”Bonebibeln” I min bokhylla står ”Svenska Gods och Gårdar Del XLI” från
1943, en 80 mm tjock lunta i A4-formet, vikt x kg. I min dator har jag sedan
några timmar en DVD-skiva som dels innehåller en enorm pdf-fil (690 MB)
som innehåller all text och alla bilder från boken, dels 1645 jpg-filer, en bild
av varje sida av boken, lätta att bearbeta med enkelt bildbehandlingsprogram.
pdf-filen är sökbar. Jag klickade mig fram till Tjärnö (sådant tar tid innan
man får rutin) och sökte på ”Harry Holmström”. Efter några sekunder dök jag
upp: ”Barn: Bertil f. 28”.
Skivan kommer att säljas via föreningen (BH), priset blir under 300 kronor.
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Bertil Holmström

Alternativ 1: Du hittar en ny ana, som öppnar ett snöskred av anor bakåt.
Det var detta som hände mig när min släkting B-Å Stenqvist identifierade
Jacob Plagmans föräldrar. Antalet anor hundradubblades, och tidigaste anan
Gude Axelsson Gedda (död 1590) övertrumfades av personer före vår tideräknings början (se mittuppslaget):
Hej Bertil!
Gaius Julius IV Caesar EMPEROR of ROME är din 33rd great aunt's
father's wife's uncle's wife's husband's wife's 10th great grandfather.
— Geni-teamet
Geni, Inc.
8491 W. Sunset Blvd., #106
West Hollywood, CA 90069-1911 USA
Alternativ 2: Du har irriterats av någon konstighet – en plats, ett årtal som inte
stämmer – och någon ger dig förklaringen.
Själva har vi i vår omvårdnad ”Nya Testamentet med Psaltaren” med inskriptionen
"Denna bok tillhör mig Jenny Lydia Ågren
Skänkt till mig vid min första Nattvardsgång i Ryssby
Kyrka den 16 Augusti 1874".

Jenny (min frus mormor) föddes i Kalmar stadsförsamling 1860-02-21, dotter
till skräddaren Anders August Ågren och Eva Petersdotter. Så varför konfirmerades hon då i Ryssby??
Inte för att jag legat sömnlös och grubblat, men visst var det en fin känsla när
lösningen kom i form av dödsdata för Anders (1867-06-06) och Eva (1873-0409): Jenny blev föräldralös, nyss fyllda 13, och auktionerades bort till lägstbjudande. Som råkade bo i Ryssby.
Följ den spännande fortsättningen,
”Var ligger Ryssby?”, i detta nummer!
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