Tydningen av de kolumnrika längderna för åren efter 1805 höll på att ta kål på
mig. Men jag är ganska nöjd med vad jag fick fram. Nu vet jag bland annat hur
många fönster mina släktingars hus hade och vilka personer, som hade
silverur, sidentyg, hund eller brännvinspanna.

Alla har vi varit små (Svenska Gods och Gårdar)
Här bodde Hanna på Libacken, Rävö (se nästa sida)..

Hitta bouppteckningar snabbt - Till slut något om bouppteckningar. Jag
tycker de är viktiga. För att vara säker på att man får tag i rätt Anders Hansson,
måste man ibland göra extrakontroller. Finns det en bouppteckning har man
tur.
För Norrviken finns ett register för de under åren 1720-1840 inlämnade
bouppteckningarna. Det registret kan man se i ADonLine. För den som inte
känner till det, kan jag tala om, att man i nämnda program direkt får fram en
lista på församlingar och domstolar. Däri letar man sig fram till Tanums m.fl.
häraders häradsrätt och trycker till. Då kommer det upp en förteckning, som
omfattar både domböcker och bouppteckningar, men också det nämnda
bouppteckningsregistret. I registret letar Du Dig sedan fram till den dödes
namn. Hittar Du honom eller henne, ser Du till höger vilket år bouppteckningen finns intagen och på vilken sida, t.ex. 1757:360. Med den uppgiften
noterad trycker Du bort registret och går tillbaka till listan med häradsrättens
bouppteckningar och trycker på bouppteckningar för år 1757. Sedan får Du
upp bouppteckningen genom att trycka på sidan 360. Det går för det mesta lätt
som en plätt!
Det kan ta lite längre tid, om bouppteckningen är ingiven under de år, då inte
alla häraderna gick under Tanums m.fl häraders häradsrätt. Det gäller åren
1825-1840 för Vette härad (Vette häradsrätt), 1826-1838 för Tanums och
Bullarens härader (Tanums och Bullarens häradsrätt), och 1752-1840 för
Kville härad (Kville häradsrätt). Då får Du plocka fram bouppteckningen
under den häradsrätt, som gällde för det år, bouppteckningen ingavs. För
Strömstads stad finns också ett liknande register. Det finner Du under Strömstads rådhusrätt och magistrat.
För att kunna leta snabbt i Tanums m.fl. häraders bouppteckningsregister,
har jag gjort upp en liten lista, se sidan 18.
Med detta önskar jag er alla lycka till med forskandet.
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