som köpt skivan tidigt, så vill jag härmed fästa Din uppmärksamhet på de här
ovan nämnda ändringarna.

Hanna på Libacken – ett strävsamt liv

Mantalslängder och formulärsamling - Tillsamman med mantalslängden för
år 1674 lämnades också en formulärsamling, som visar texten för mantalslängdernas rubriker för åren 1669-1810. Den är nödvändig för att tyda kolumnernas innebörd.
Mantalslängderna skrevs i flera exemplar. Det exemplar för Norrvikens
fögderi, som finns hos SVAR på nätet, är inte samma exemplar, som finns på
Landsarkivet i Göteborg. Det är första sidan för länsstyrelsens samlade mantalslängder, som har varit förebild för min formulärsamling. Vid min genomgång från SVARs längder på nätet har jag kunnat konstatera, att dessa förebilder inte alltid följts, när man upprättat längderna ute i socknarna. Ibland har
man släpat efter och använt sig av den rubriksättning, som gällt året innan.
Någon gång är det kolumner och text för ett följande år som gäller. Orsaken
härtill är, att vissa år saknas i länsstyrelsens samling, varvid gjorda ändringar
syns först i längden för året efter. Det har även förekommit, att man lokalt har
gjort vissa mindre ändringar, t.ex. uteslutit eller lagt till någon kolumn.
Trots vissa olikheter har ändå rubrikerna i Norrvikens längder, så långt som
jag har kunnat se, i huvudsak den innebörd, som framgår av formulärsamlingen.
Mitt råd till Dig, som forskar i mantalslängder, är att kontrollera antalet
kolumner, innan Du börjar ”läsa av” materialet. När kolumnerna avviker i
antal jämfört med formulärsamlingen, se då på närmast föregående eller efterkommande års tabellförebild.
Efter genomgång av mantalslängderna för några släktgårdar anmälde jag till
ansvariga för SVARs material, att det saknades 4 uppslag, som avsåg Skee,
Lur och Tjärnö socknar. Ett av de saknade uppslagen hade till följd att Lur inte
fanns med i registret för år 1765. Resultatet blev, att man nu kompletterat med
3 av uppslagen. Orsaken till att de inte var med från början var, att sigill hade
klibbat ihop bladen. Med hjälp av konservator har de 3 kunnat ”öppnas”. Det
uppslag, man inte kunde fixa, avser uppslag 1962 för Tjärnö år 1813. Orsaken
är, att volymen är så otymplig, att uppslaget för närvarande inte går att skanna.
Man hänvisar i stället till Göteborgs Landsarkivs exemplar.
Varför jag berättar detta är för att visa, att det lönar sig att påtala fel, som
man upptäcker. SVAR skannade till och med om ett uppslag på Tjärnö, som
jag påpekat var suddigt. Upptäcker Du svårläsliga eller saknade sidor, så
anmäl till SVAR. Det kan löna sig.

År 1874 fick Karl Hansson och hans hustru Inger Berntsson på Hjälmstad i
Skee en dotter som i dopet fick namnet Hanna, och som mycket senare skulle
kallas ”Gammal-Hanna” på Libacken. Henne liv blev mer växlingsrikt än de
flestas, och kanske mer strävsamt.
Tjugosju år fyllda, 1901, gifter hon sig med änkemannen August Svensson,
som är stenhuggeriförman och bor i den s.k. bolagsgården på Överby. August
har en dotter i sitt tidigare äktenskap, Agnes, som senare gifter sig till
Grebbestad.
Hanna och August får sex barn, Sven, Claes, Ruth, Hemming, Linnea och
Annie (som dör ung).
August dör 1914. Fyra år senare, 1918, gifter sig Hanna en andra gång, med
änkemannen Efraim Engelbrektsson. Denne är född på Rävholmen (Rävö)
men nu boende i Myren på Korsnäs, Tjärnö. Hanna och Efraim bosätter sig på
Libacken (Rävö). Med sig i boet har Efraim fem barn, Karl, Hans, Hulda,
Ester och Otto. Hanna och Efraim får en dotter, Mary.
Hannas söner Sven, Clas och Hemming emigrerar till Amerika, likaså alla
Efraims barn utom Otto. Karl och Hulda återvänder på gamla dar till Sverige
och Rävö, där Karl köper Libacken av sin styvmor (alltså Hanna).
År 1931 blir Hanna änka än en gång. Året därefter gifter hon sig en tredje
gång, med änkemannen Anders Antonsson från Dillehuvudet (Rävö). Anders
har med sig fyra barn, Helge, Bolin, Agda och Sven. Äktenskapet blir, av
förståeliga skäl, barnlöst
Anders dör 1943, och Hanna blir änka en tredje gång. Hon flyttar senare till
sin dotter Mary i Göteborg, och går ur tiden 1956, 82 år gammal.
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