Om mina anor hade kunnat ana…
Lisbet Rodin
Min far föddes 1917 i Kase, Hjälmängen, i Lur socken. Han var min farfars
åttonde barn och min farmors fjärde. De skulle få ytterligare sex barn tillsammans. Farfar var en av de sista rotesoldaterna i socknen och fick namnet
Rodin. Han var gift två gånger, hans första hustru Charlotta avled i magsår
några månader efter att yngsta dottern fötts 1912, och han gifte om sig närmare ett år senare med min farmor Agnes. Mer om henne en annan gång.
De första stapplande stegen som blivande släktforskare startade med far
min. Jag hittade snart internetsidan www.slaktdata.org och jag drog en massa
vilda slutsatser, hej vad det gick! Så här i backspegeln vet jag ju att man
måste kontrollera kyrkböckerna också – men ett stort tack till alla er som
bidragit till denna databas, den är ett underbart hjälpmedel och jag LOVAR
att ge mitt bidrag en vacker dag.
Nu har jag klättrat runt i släktträd, läst kyrkböcker, försökt tyda gammal
skrift och fått ihop en ansenlig mängd personer som jag (troligen) är släkt
med. Det där med troligen är ju inte så roligt, men det är faktiskt så – jag kan
ha skrivit fel, läst fel, prästen kan ha skrivit fel, det kan vara fel far, kanske
inte så ofta men det är ju möjligt, även med fel mor. Och vilken Brita
Andersdotter var det? Och ännu värre – vilken Brita, hon som inte ens fick
stå med efternamn i kyrkboken – och värst ännu längre tillbaka – hon som
inte hade värde nog att finnas med alls.
Min farfars farfar, Per Andersson, föddes på Stabäckehult i Naverstad
1821. Anders, Jon och Tron är namn som återkommer i släkten på faderslinjen på gården. Om jag tolkat det rätt. Kvinnorna som de gifte sig med kom
också från gårdar och torp i Naverstad.
Min farfars mor, Augusta Hansdotter, var född i Lilla Båleröd i Skee
socken 1849. Hennes anor hittar jag dels i Skee (Skärje, Kampetorp, Dafter,
Stare) men också i Tjärnö socken (Daftö, Älgö), uppåt Lommeland (Västra
Mörk). Näsinge dök också upp bland socknarna. Någon av dem var ”god och
ärlig”, en annan ”ärlig och rederlig”. Mer gömmer sig säkert inne bland
dom- och jordaböcker som jag ännu inte gett mig i kast med.
Arbetet går än så länge mest ut på att bygga upp ”trädet” med mina anor
(och deras efterkommande) för att senare, när tiden förhoppningsvis blir lite
mer disponibel, ge dessa personer lite mer mänsklig skepnad från notiser i de
djupare arkiven. Men då är det viktigt att de jag funnit bakåt är de rätta – att
jag skrivit av rätt, att prästen skrivit rätt och så vidare.

Såå, Greta, ta kontakt med ”Hansp”, hp-en@online.no! Han är väl en avlägsen släkting till dig och kan kanske berika din släkthistoria samtidigt som
du kompletterar hans!
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