Årstallet må være feil !
Roger Fossum
Det finns ett otal felaktigheter i de texter vi arbetar med, numera ofta läsfel av
ett OCR-program som har svårt att skilja mellan ”rn” och ”m”. Det kan vara
läsfel av den som skrev av det ursprungliga dokumentet, gammal skrivstil är
svårtolkad – Renskogen eller Renshogen? Svårt för den som inte är lokalkänd.
Det kan faktiskt också vara ett skrivfel av den ursprunglige sekreteraren..
Det är alltid trevligt när någon konstighet upptäcks, kan diskuteras och
kanske lösas. (Löser du ett problem, står dig tusenden åter…)

Från stenhuggeriet på Dyne finns inte bara verktyg utan även en stenvagn.
En del föremål vittnar om tragedi som t.ex. hjälmarna efter de fyra tyska
flygarna som blev nedskjutna vid Ramdal i Hogdal den 6 juni 1940. I många år
låg hjälmarna på gravarna vid Hogdals kyrkogård.
Museet är öppet vissa dagar under sommaren men man kan, för en slant i
bössan, boka en tid från vår till höst. Varför inte en familjeutflykt? Packa
korgen med kaffe för att njuta på gräsbacken eller i skolsalen.
Rolf och Ulla Hansson tar gärna mot frågor och bokningar på tel: 0526 –
401 33.
***
I papperstidningen har vi utrymme bara för en ringa del av Agnetas fotoskörd.
Kanske kompletterar vi med flera bilder på webbversionen. Och när föreningens nya hemsida funnit sin form kommer det att finnas gott om plats.
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Marit Rearsdotter ble født ca. 1600 på gården Treje, Skee, Sverige. Hun døde
ca. 1688 på gården Rellen i Skee. Hun var datter av Rear Nilsson Treje og
Ingeborg Nilsdotter. Marit var gift første gang med Anders N.N.sson. De
hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):
1. Ingrid Andersdotter, f. ca. 1635, d. føre 1675, g.m. Hans Simonsson Sälten.
2. Erik Andersson, g.m. Botilla Sörensdotter,
3. Vettle Andersson,
4. Anders Andersson, f. ca. 1640, d. 1717 i Treje, g.m. Kierstin Larsdotter, f.
ca. 1639, d. 1724.
Marit giftet seg andre gang med nämdemannen Jacob Olsson i Rellen. Jacob
Olsson nevnes som stefar til Anders Andersson.
[se nedan] Hvordan kan bøndene i Treje den 5 Mai 1645 pantsette halve
gården Treje til Anders Andersson i Rellen f. ca. 1640??
Har ikke lest den orginale domboken, men om datoen for pantsettelsen er
den samme i domboken, må årstallet være feil der, eller så er alderen ved
Anders død i 1717 feil (77 år), eller det er snakk om to ulike Anders
Andersson ??
[Framme:] Till sommartinget i juni 1684 har Anders Andersson i Rellen i Skee socken
instämt Olof Knutsson och Olof Andersson i Treje "för 3 tunnor skyld han pantat 1645
den 5 maj för 180 riksdaler in specie, och de (dvs svarandens) nu sitta och med olagligt
hygga (huggande) förlägga (föröda) skogen vid gården". Anders Andersson begär, "att
de antingen betala honom hans fulla pantepenningar igen eller ställa sig som
legolendingar (arrendatorer) böra göra. Svarandena mötte och begärde dag till nästa
ting, då de kunna samlas alla arvingarna och sluta om odelsköp eller giva Anders hans
penningar; blev så de 3 tunnor första gången uppbjudna och skogen emellertid (under
tiden) vara förbjuden".
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