Hogdals Hembygdsmuseum

Ulf Hansson (text), Agneta Alfredsson (bilder)
Släktforskning och hembygdsforskning är som siamesiska tvillingar. En lista
med födelse-, vigsel- och dödsnotiser blir andefattig om den inte kryddas med
föremål från ”tiden”. Givetvis kan vi aldrig få en interiör från Rear Nilssons
kök på Treje. Men interiörer från farfars fars tid kan ju också sätta fantasin i
rörelse.
En hel del utrymme i vårt förra nummer ägnades åt månadsmötet för maj,
som inte som vanligt var förlagt till Släktforskarrummet på Strömstads
bibliotek, utan till Strömstads museum. Exemplet manade till efterföljd –
septembermötet förlades till Hogdals lilla hembygdsmuseum.
Givetvis kommer stommen i föreningens verksamhet förbli biblioteket med
dess tekniska utrustning (inte minst datamässigt) men säkert kommer utflykter
i bygden bli ett stående inslag i verksamheten framöver.

Vår första gäst är här på ett engångsbesök. Det är Iréne Rudwall från Fliseryd, som jag träffade på Anbytarforum redan 2003. Fliseryd ligger i östra Småland, vid Emån, ungefär mitt emellan Mönsterås och Oskarshamn. Hon forskar
egentligen i Fliseryd och kringliggande socknar som Mönsterås, Högsby,
Kristdala, Vena, Mörlunda och Långemåla.
Det var Irène som gav mig namnen på föräldrarna till Jenny Lydia Ågren i
Kalmar (som förbryllade mig, eftersom Jenny Lydia konfirmerades i Ryssby).
Det var Irène som upptäckte att Jenny Lydia var placerad som fosterdotter hos
ett par i Ryssby, och som fortsätter förse mig med fakta om detta. Det här är
inte av direkt intresse för vår förenings medlemmar. Men kolla gärna på
http://www.bertilh.se/hemV/Agren/Agren-1.html
Nästa gäst kring dagens virtuella kaffebord är Roger Fossum, som vi mött
tidigare i detta tidningsnummer. Denne presenterar sig själv:
”Jeg er en 57 modell fra Drammen i Buskerud, men nå bosatt på Karmøy i
Rogaland. Jeg har drevet med slektsforskning i mange år på hobbybasis. På
heltid siden 2002”.
De svenska anorna börjar på Treje med Rear / Nils / Rear / Marit Rearsdotter d.y. / Ingrid Andersdotter (syster till Anders Andersson) / Karin Hansdotter, Sälten / Knut Nilsson, Mardal / Helena Knutsdotter / Pernilla Asmundsdotter, Åseröd / Anders Olsson, Hjälmstad / Mattias Andersson, L:a Hjälmstad
och slutar med Anna Dorothea Mattiasdotter, Jörlov, gift 1889 i Røyken kirke
med Anton Hansen. (Roger – du kanske kan lägga in dina anor på Geni, som
komplement till Sigurd Ivarsson och mig?)
Vi vet att Roger har fler intressanta infallsvinklar på Treje-klanen, och
räknar med ett nytt inlägg från honom i nästa nummer.
Närmare än Karmøy ligger Larvik, och där bor Elisabeth Lysebo. Så här

skriver hon:
God kveld fra Vestfold Norge - tvers over fjorden fra Bohuslän! Min
mormors far Johannes Jakobsson var født i Tjöstad Skee 26. august 1823 og
kom til Tjøllling Vestfold Norge 1852. Det er ham jeg har tatt utgangspunkt i,
og takket være et nylig tegnet abonnement hos SVAR har jeg kunne lete, og
ikke minst finne, en del av mine svenske forfedre og –mødre. Således har jeg
kunne nøste meg bakover i tid - og jeg stoppet i går opp ved min 5. tippoldemor INGEBORG ANDERSDOTTER f 1690 i Kollekind, gift 1714 med Knut
Olsson, og død 11. mai 1769. Det står så vakkert i kirkeboken, slik jeg har
kunnet tyde den: ”Begravet 21. mai 1769: Bondeenkan Ingebor Andersdotter
från Blåskog, var 24 år när hon blef gift, varit gift i 23 år, och enka i 32 år.
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