Vem var min mormors morfar
När mamma och min morbror satt hemma i köket och spelade schack, då pratade de ofta om
släkten. Jag var väl måttligt intresserad, då. Men några fragment fastnade i minnet. En som de
pratade ofta om, var någon de kallade för ”Jakob i Storslätten”. Han skulle lurat av mormors
mor sin ärvda gård.
Vad var det som låg bakom denna historia?
Hur går jag då till väga för att kolla upp detta?
Vi utgår nu från att jag inget vet om mammas ursprung.
Då finns det en del hjälpmedel. CD-skivor utgivna av Släkforskarförbundet.
Sveriges Dödbok 1947-2006. Denna skiva över alla döda under denna period är den nyttigaste
av alla hjälpmedel som finns. Sedan finns det 4 nyttiga skivor med Sveriges befolkning 1890,
1900, 1970 och 1980. Dessa skivor är till stor hjälp och sparar mycket tid när man kör fast.
Det finns även 3 betalbaser på nätet. Arkiv Digital, Genline och SVAR. Vilken av dessa man
väljer beror på var mar forskar. Arkiv Digital finns endast i Götaland och södra Svealand för
närvarande. Genline är heltäckande, men har dålig läsbarhet på sina bilder. SVAR har
fortfarande en del län kvar att skanna.
Så jag börjar med mor i SV dödbok får då följande uppgifter.
19070608-6105
Bergstrand, Ebba Maria
Borrbäck 3
544 92 Hjo
Död 13/7 1994.
Kyrkobokförd i Hjo, Hjo kn (Skaraborgs län, Västergötland).
Född 8/6 1907 i Värsås (Skaraborgs län, Västergötland).
Änka (26/2 1970).
-------------Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007:
Hjo, Hjo kn (Västra Götalands län, Västergötland)
Födelseförsamling i källan:
VÄRSÅS (Skaraborgs län)
Källor:
RTB 94 / SPAR 92f / SPAR 95
Här får jag reda på att hon är född i Värsås (R) 1907-06-08
Då letar jag upp SCB utdraget som finns på Genline. Längst upp på sida för 1907 finns hon.

Vad får jag reda på här? Jo morfar hette Karl Rickard Jonsson *1869-08-12. Han är från
Brumstorp, Sörgården. Mormor heter Augusta Kristina Johansson *1866-06-30.

Hur går jag då vidare med dessa uppgifter?
Husförhörslängderna i Värsås finns till 1895 på Genline. Här finns en lucka på 12 år.
Antingen kan man chansa på att familjen bodde i Brumstorp Sörgården 1895. Eller om man
går den säkra vägen och tittar efter morfar i 1890 års folkräkning.
I 1890 års folkräkning hittar jag honom med sökattributen Karl Rikard 1869 (vid sökning på
dessa skivor skriver man så lite som möjligt) han bor då på Brumstorp Sörgården, Värsås med
fadern August Jonsson och modern Anna Kristina Johansdotter.
Nu kan vi gå in i Husförhörslängden och leta efter Brumstorp Sörgården, som enligt registret
finns på sidan 174. Där finns han inte, men det finns flera gårdar i Sörgården så vi bläddrar
vidare på sidan 176 hittar vi familjen.

Här kan jag se att morfar och mormor hade gift sig 1892-03-25. Morfar är född i Värsås och
mormor i Kyrkefalla alla barnen är födda i Värsås.
Vi ser även hans föräldrar August Jonsson *1829-05-05 Anna Kristina Johansdotter *183103-14 i Värsås.
För att hitta mormors födelsenotis måste vi gå in i SCB utdraget för Kyrkefalla 1866,
eftersom födelseböckerna inte finns på Genline.

Vi kan se att hon är född den 30 juni. Föräldrarna Johansson Per Gustaf hemmaneg i Kårtorp
Jakobsdotter Maja Sofia. Modern är 25 år.
Nu får vi titta i Kyrkefallas husförhörslängd för aktuell tid Den heter AI:11. i registret som
finns längst bak i boken att Kårtorp börjar på sidan 452. På sidan 454 hittar vi familjen.

Här ser vi familjen även Per Gustafs far, mor och syster.
Vi ser vidare att Maja Sofia är född i Värsås1841-03-05 och är inflyttad från Värsås 1862-1008.
Eftersom Maja Sofia heter Jakobsdotter i efternamn så kan man anta att ”Jakob i Storslätten”
är hennes far.
Nu letar vi efter födelseboken för Värsås för 1841. Då ser vi att det inte finns någon
födelsebok för detta år? Vad göra?
Värsås är en anexförsamling till Varola så vi får titta i Varolas födelsebok om hon finns där.
Det finns en bok som heter C:5 som har födda döda för denna tid.

Vi hittar henne där och ser att hon är från Storslätten.
Vi går till husförhörslängden i Värsås och letar upp Storslätten.
Maja Sofia hittar vi på sidan 40 i Värsås AI:5

Här får vi ett exempel på kladdigt och överstrykningar som kan vara svåra att tolka.

Överst står det mannens fader Jonas Andersson *Ransberg 1782-02-24. överstryket är
Johannes Jonsson *Ransberg 1790-11-13 d 30 oktober död 34
Hustru Maja Andersdotter Varola *1777-03-11 d 11 juni dör 34
Äg M Jacob Jonsson * Ransberg 1812-04-23 kommer från Ransberg 39
Dotter Stina Jansdotter 1813-01-06 död 40
H Cajsa Jansdotter *Forsby 1815-05-22 från Forsby 42
Maja Sofia *logo 1841-03-05
Lisa *1942-07-02
Här kan man direkt se att det är något som inte stämmer. Enlig detta skulle modern till Maja
Sofia ha dött innan Sofia föddes. Nu vet jag efter att ha tittat i dödboken att modern dog
samma dag som Sofia föddes.
Nu skall jag tolka denna sida.
Johannes Jonsson är gift med Maja Andersdotter. Vilka båda dör 1834 de har dottern Stina
Jansdotter eftersom hon heter Jansdotter kan inte Johannes vara hennes far. Utan modern har
nog gift om sig. Stina gifter sig med Jakob Jonsson som kommer inflyttande 1839. De får
dottern Maja Sofia 1841 han gifter om sig med Cajsa Jansdotter 1942 och får dottern Lisa
samma år. Detta år flyttar även fadern in från Ransberg.
Jag kan bara konstatera att mormors mor hade rätt. Gården var hennes efter dåtida arvslagar.
Det man ägde vid giftomålet var enskild egendom, så Sofia var den rättmätiga ägaren av
gården.
Genom att sedan följa Jakob framåt i husförhörslängderna så får man en ganska klar bild över
honom. Han levde ända till 1909 blev alltså 97 år gammal.
Karl Bergstrand september 2009

