1 Nils Göksson, född 1738-11-14 i Höviksnäs, Valla sn (O), död 1801-08-04
i Bovik, Björkö, Öckerö sn (O).
[ Far 2 ] [ Mor 3 ]

*** Generation I ***
f
2 Gök Björnsson, född 1697 i Kil Östergård, Valla sn (O), död 1771
i Höviksnäs, Valla sn (O). Bonde och båtsman i Höviksnäs.
[ Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]
-Sannolikt född 1697, möjligen 1698 (båtsmansrullorna). En obekräftad uppgift säger 1691, men den
avviker väl mycket från rullorna. Plats i syskonskaran 1697 och 1698 (men även 1691).
-Enrollerad båtsman från 1716. Det året med brodern Lars seglat på en Gathenhielms karack
(handelsfartyg) och (själv) deltagit i striderna i Dynekilen. Avsked 1742 2/11 pga sjukdom.
-Fick sonen Bernt 5 år före vigseln. Hemort vid dennes födelse var Sörby, svärfaderns födelseort.
Flyttade inom kort till Höviksnäs. Fattig. Står något år som tiggare i mtl. Ovanligt långt intervall
mellan Bernt och Anna.
-Inga barn i tredje giftet.

Gift 1726-12-28 i Valla sn (O) med
Anna Arvidsdotter, född 1698-11-24 i Kil Västergård, Valla sn (O),
död 1733-09-27 i Kil Östergård, Valla sn (O).
-Kusin eller halvkusin till Göks tredje hustru Anna Börgesdotter.
-Anna säkerligen född 1698 24/11 i Kil Västergård som dotter till Arvid Persson (enligt mtl död 1718
- ej i db) och hans första hustru av tre Tora Persdotter, hon sannolikt född i Stora Sörby, då mtl visar
att Pers dotter där försvann när Arvid kom dit, innan de strax flyttade till Kil. Anna och hennes
man/trolovade (vigsel först 1726) i fb skrevs i Sörby när sonen Bernt föddes 1721. Arvid sannolikt gift
I (ovan) 1688 (mtl): Tora enligt mtl död 1705-09 (ej i db), gift II 1710 16/10 med Karin
Engelbrektsdotter från Myggenäs (1667-1711 24/8), gift III 1712 20/2 med Åsa Björnsdotter från
Orust (1681-1716 30/12). Arvids barn: Per 1689 (enligt db 1751), Börta 1693, Elin 1696 (enligt db
1719), Anna 1698 och Tona 1713 (i db 1741 5/1 Kolleröd, Klövedal sn har det i registret blivit "son
Tore Arvidsson, 7 år gammal", men det står i originalet "dotter Tona Arvidsdotter, 27 år och 3 veckor
gammal").
-I Stora Sörby var sannolikt Per Toresson (1635-95) och Gertrud Persdotter (1638-1718) föräldrar till
Tora ovan. Deras son Börge tog över gården efter dem.

Gift 1734-02-24 i Valla sn (O) med nästa ana
Gift 1755-09-24 i Valla sn (O) med
Anna Börgesdotter, född 1722-11-04 i Stora Sörby, Valla sn (O),
död 1771-06-03 i Höviksnäs, Valla sn (O).
-Dotter till Börge Persson ohh Kerstin Torkelsdotter.
-Kusin eller halvkusin till Göks första hustru Anna Arvidsdotter.

-Annas far Börge Persson var bror till Tora Persdotter g. m. Arvid Persson. Arvid var far till Göks
första hustru som också hette Anna.

Barn i första giftet:
* Bernt Göksson, född 1721-11-03 i Sörby, Valla sn (O).
Båtsman och ostindiefarare i Höviksnäs.
-Enrollerad båtsman efter fadern. Deltog i Hattarnas krig 1741-43 och tjänstgjorde då på huvudflottan.
-Till Ostindien "med lov" (alltså fortfarande enrollerad) enligt rullan 1746.
-Död efter 1746 (nämns aldrig efter rullan 1746).
Barn i andra giftet:
* Anna Göksdotter, född 1735-02-03 i Höviksnäs, Valla sn (O),
död 1739-05-27 i Höviksnäs, Valla sn (O).
* Nils Göksson, född 1738-11-14, se ana 1.
* Anna Göksdotter, född 1743-10-24 i Höviksnäs, Valla sn (O),
död 1751-01-08 i Höviksnäs, Valla sn (O).
* Gertrud Göksdotter, född 1747-12-02 i Höviksnäs, Valla sn (O),
död 1830-10-01 i Bovik, Björkö, Öckerö sn (O).

m
3 Hedvig Jacobsdotter, född 1706-02-15 i Nedre Bråland, Valla sn (O),
död 1755-02-14 i Höviksnäs, Valla sn (O).
[ Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]
-Dotter till Jacob Larsson ohh Gertrud Henningsdotter.

Gift 1734-02-24 i Valla sn (O) med föregående ana

*** Generation II ***
ff
4 Björn Klementsson, född 1660 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1716-12-13 i Kil Östergård, Valla sn (O).
[ Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]
-Kan ha fötts något år tidigare än 1660.

Gift 1687 i Valla sn (O) med nästa ana
Barn:
* Olof Björnsson, född 1688 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1761-04-16 i Kil Östergård, Valla sn (O).
-Att han var son i familjen framgår av db-notisen som nämner föräldrarnas namn, men även av mtl och
fadderskap.
-Gift 1716 25/11 med Anna Jacobsdotter från Myggenäs (1688-1769), dotter till Jacob Olsson ohh
Ingegerd Olsdotter.

* Anna Björnsdotter, född (döpt 1693) i Kil Östergård, Valla sn (O).
-Fb har textförlust här. Året säkert. Född mellan de två före och efter; 29/6 och 4/8.
-Okänt öde. Kan ha dött ung (troligen efter 1703, då ingen senare syster fick hennes namn. Svår att
hitta i Tjörns olika register.
* Kerstin Björnsdotter, född 1695-04-02 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1695-06-07 i Kil Östergård, Valla sn (O).
-I db mstår att en dotter Kerstin dog 10 ... gammal. Det måste betyda 10 veckro, och då stämmer det
med denna Kerstin och att ytterligare en Kerstin föddes sedan.
* Lars Björnsson, född 1696-08-04 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1723-10-10 i Röds hus, Mjörn, Valla sn (O).
-Enrollerad båtsman från 1716. Det året med brodern Gök seglat på en Gathenhielms karack
(handelsfartyg).
-Drunknade vid omkullsegling på Hakefjorden (inte långt från Höviksnäs).
-Gift 1721 20/1 med Anna Sörensdotter från Röds hus, dotter till Sören Olsson ohh Kerstin Larsdotter.
-Dotter Lisbeth född 1723 20/10 (10 dagar efter faderns död), son Anders död 1741 30/12, 18 år
gammal (var dock snarare 20 år, då det inte står att han var tvilling till Lisbeth).
* Gök Björnsson, född 1697, se ana 2.
* Kerstin Björnsdotter, född 1700-03-21 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1704-04-20 i Kil Östergård, Valla sn (O).
* Tona Björnsdotter, född 1703-09-29 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1775-05-16 i Grinna, Valla sn (O).
-Kallas i registret Tora, men det står Tona.
-Följande uppgifter gäller troligen denna Tona. Det var hon som kom från Kil (vigselboken 1731). Vid
dödsfallet 1775 sägs hon ha varit 62 år gamml (=född 1713) och dotter till Björn Olsson ohh Helena
Torstensdotter, År 1713 föddes bara en Tona, som dotter till Arvid Persson i Kil. Tona som dog 1775
bör ha varit 10 år äldre än vad prästen skrev i db och född 1703 i den här familjen. Då stämmer inte
heller de i db uppgivna föräldrarna. Några sådana kan inte hittas i Tjörns bevarade kyrkböcker.
-Gift I 1731 31/12 med Torsten Torstensson från Ödsmål sn. Bodde där en tid efter vigseln men
flyttade sedan till Kil.
-Gift II 1755 25/9 med Håkan Andersson vid Grinna under Kållekärr (kallas då Olsdotter) och flyttade
dit (vilket inte noteras i mtl de första åren efter vigseln). Han var fattig och vanför och ej skattskyldig
men nämns ändå vid namn, dock inte hustrun) och hon bodde då i Kils hus. Hon överlevde även
honom. Han dog 1771 (mtl 1772) men har inte kommit med i db.
* Klement Björnsson, född 1708-10-15 i Kil Östergård, Valla sn (O),
död 1787-10-20 i Carlstorp under Åker, Valla sn (O).
-Gift 1737 25/9 med Anna Olsdotter på Sundsby: det var den underliggande gården Åker som man
bodde på. Flera barn föddes och hade ofta Klements syskon och svågrar/svägerskor som faddrar.
-Nämns som gammal och bräcklig under dottern Anna och sedan mågen Lars Nilsson (gifta 1782 3/5),
t. o. m. 1784. Lars och Anna borta i mtl 1785: Anna död 1784 10/9 av barnsbörd och Lars svår att
följa vidare. I hfl 1783-90 framgår att Klement bodde kvar, men nu hos sonen Berndt i Carlstorp under
Åker.
fm
5 Helga Larsdotter, född 1663, död 1723-09-05 i Kil Östergård,
Valla sn (O).
[ Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

-Enligt db dotter till Lars Andersson ohh Ingrid Olsdotter. Lars i Kil Östergård kom inte dit förrän i
mtl 1684, så Helga måste vara född någon annanstans och inte i Kil som enligt vissa släkttavlor. Helga
och syskonen Nils (1665-1738) och Börta (1668-1734) blev gifta i Kil Östergård och Häggvall och
hade i db samma namn på föräldrarna, men i mtl finns ingen Lars på Tjörn eller Orust de åren, vilken
var försvunnen 1684 när Lars dyker upp i Kil.

Gift 1687 i Valla sn (O) med föregående ana
mf
6 Jacob Larsson.
[ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift med nästa ana
Barn:
* Hedvig Jacobsdotter, född 1706-02-15, se ana 3.
mm
7 Gertrud Henningsdotter.
[ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Gift med föregående ana

*** Generation III ***
fff
8 Klement Björnsson, född 1635 i Nedre Bråland, Valla sn (O),
död 1701-04-29 i Gälov, Valla sn (O).
[ Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]
-Klement kom till Häggvall 1657/58, då han tog en halvgård i förstataga som Lars "fradöde".
-Vigsel I beräknad utifrån barnens födelseår och när han kom enligt ovan.

Gift 1657 i Valla sn (O) med nästa ana
Gift 1693-01-04 i Valla sn (O) med
Kerstin Jonsdotter, född 1641, död 1720-01-14 i Gälov, Valla sn (O).
-Dotter till Jon Andersson ohh Anna Hansdotter.
-Kommentar om vigseln mellan Klement och Kerstin, samt hennes fortsatta liv:
-Mtl 1692 (daterad 1691 21/12) och 1693 (daterad 1692 22/11) visar helt klart att Klement mellan
dessa datum flyttade från Häggvall till Gälov och att det var i samband med vigseln, eller den nära
förestående vigseln. Det står att hustrun var "Lämbste" som jag tolkar som förlamad eller i alla fall
mycket svag. Det var så att man i mtl ibland skrev in en blivande hustru under trolovnings- och
lysningstiden, och Kerstin var också sjuklig/vanför så länge Klement levde. Uppgiften i mtl 1693
måste alltså avse andra hustrun.
-I mtl ser det ut som om Kerstin tidigare varit gift med en Arvid som nämns med hustru i Gälov fr. o.
m. 1685 och sannolikt som son till änkan Karin markerad året innan. Arvids hustru i mtl 1688 sägs
vara vanför (jfr lämbste ovan) och Karin under barnen. Karin var sannolikt änka efter Jon Andersson

som nämns som sjuklig t. o. m. mtl 1675, och hon står för gården fr. o. m. nästa bevarade längd 1680.
Jon i Gälov nämns i den första mtl 1669. Karin bör med tanke på Kerstins mor i db ha varit Jons andra
hustru.
-Kerstin gifte sedan om sig 1702 24/5 med Helge Olsson från Prästgården och står i mtl 1703 med
vanlig markering för beskattad hustru. Helge nämns med hustru i mtl 1720, varvid det står att förra
hustrun var död. Han hade alltså snabbt gift om sig (1720 28/8, med sin piga Gunnela Helgesdotter
ibm). Helge som var s. k. giftingsman i Gälov fick maka på sig när Klements son Lars från första giftet
fick företräde. Detta framgår av mtl 1721. Helge och Gunnela flyttade då till Häggvall Uppegård och
fick några barn. Gunnela dog 1729 (mtl 1730) men db fragmentarisk. Åter med hustru i mtl 1731.
Detta blev ett långt äktenskap som gick i flera led. Helge blev omgift med en Anna Olsdotter (1704-81
5/10) som efter hans död 1739 19/11 fick mannen Per Olsson från Kibbene i Stenkyrka sn (1742 30/5,
vigseln även noterad i mtl 1742). Med dem slutade det 120 år långa äktenskapet.

Barn i första giftet:
* Björn Klementsson, född 1660, se ana 4.
* Lars Klementsson, född 1661 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1722-04-28 i Gälov, Valla sn (O).
-Gift senast 1700 (ej i vb, första barnet 1701) med Anna Eriksdotter (1676-1763),
-Bodde först i Häggvall, men flyttade 1720 (mtl 1721) till Gälov. Han kom dit efter Helge som var gift
med Lars styvmors man.
-Anna änka med son i mtl 1724. Minst en son till. Den ene hette Anders. Anna under barnen i mtl
1730.
-Barn: Anders (1697), Jon (1701), Klement (1703), Arvid (1706), Bernt (1709), Olof (1712), Erik
(1717), Anders blev gift i Gälov och dog där 1777, 80 år gammal. Han finns inte med i fb. Kanske han
var 1-2 år yngre, då 80 år kan vara en utjämning.
* Karin Klementsdotter, född 1664 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1751-11-17 i Kil, Valla sn (O).
-Gift 1689 (mtl 1690) med Nils Larsson (1665-1738) i Kil.
-Barn: Tona (1691), Helga (1694), Lars (1698), Kerstin (1699) och Ingeborg (1703). Tona bör ha varit
den som dog 1774 13/7 i Kil, 73 år gammal, med helt fel föräldrar i dödboken. Dessutom i så fall även
helt fel ålder: borde ha varit 83 år gammal för att stämma med födelseåret. Ingen Tona föddes 1701
eller åren däromkring. Hon gifte sig dessutom 1715 20/11 med Olof Arvidsson från Norum sn och var
knappast bara 14 år då.
* Olof Klementsson, född 1669 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1712-01-16 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Gift 1691 (mtl 1692) med Börta Larsdotter (1668-1734) från Kil. Det verkar ha varit så att tre syskon
i en familj gifte sig med tre syskon i en annan (tre var ovanligt, men två ganska allmänt): Björn med
Helga, Olof med Börta och Karin med Nils.
-Drunknade mellan Askerön och Kil.
-Barn: Lars (1690), Tona (1692), Bernt (1696), Anders (1699), Nils (1701), Nils (1702), Anna (1707)
och Olof (1712). Tona gift 1720 10/1 med Nils Eskilsson från Stenkyrka sn, hon död 1757 7/4 i
Häggvall.
ffm
9 Tona Göksdotter, född 1627 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O), död 1691
i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
[ Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]
-Tona kan ha fått sitt namn efter faderns farmor eller mormor. Hon hade en jämnårig släkting med
samma namn, sannolikt tremänning. Se under faderns farfar.

-Bör vara född i Uppegården, då fadern levde där och syskonen var födda där. Modern kom från
Nedergården.
-Födelsedatum osäkert. År 1627-30 kommer nog närmast. Fadern nämnd i Häggvall 1620-36, och i
kopskattelängden med alla personer över 15 års ålder har styvfadern Måns en dotter (utan angivet
namn) som måste vara Tona.
-Tona avled 1691, sannolikt före 21/7, då det första barnbarnet av tre Tona fick hennes namn. I mtl
sägs hon ha varit sjuk 1690 och utgammal 1691 (vilket ger det ungefärliga födelseåret 1627, då mtl
avser året före och man var skattepliktig t. o. m. 63 års ålder). År 1692 finns så bara en markering för
Klement. Det kan betyda att hon var utgammal men också att hon var död, vilket är mera troligt
eftersom maken 1693 4/1 gifte om sig med Kerstin Jonsdotter (1641-1720 14/1) från Gälov och
flyttade dit, något som källmässigt är belagt men inte verkar ha uppmärksammats i tidigare forskning.
Mtl 1692 (daterad 1691 21/12) och 1693 (daterad 1692 22/11) visar helt klart att Klement mellan
dessa datum flyttade från Häggvall till Gälov och att det var i samband med den nära förestående
vigseln.

Gift 1657 i Valla sn (O) med föregående ana
fmf
10 Lars Andersson, död i Kil Östergård, Valla sn (O).
[ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]
-Död 1688 i Kil Östergård (mtl 1689).

Gift med nästa ana
Barn:
* Helga Larsdotter, född 1663, se ana 5.
fmm
11 Ingrid Olsdotter, född 1624, död 1704-01-22 i Kil Östergård,
Valla sn (O).
[ Make 10 ] [ Dotter 5 ]
-Sannolikt dotter till Olof Andersson ohh Helga Anundsdotter (möjligen Arnesdotter. Anteckningen i
db innehåller en annan tveksamhet också: åldern kan vara 88, 86, 80 år, men 80 är nog mest troligt).

Gift med föregående ana

*** Generation IV ***
ffff
16 Björn Jonsson.
[ Maka 17 ] [ Son 8 ]
-Bör ha levt i Bråland redan omkring 1625, när det första kända barnet föddes. Det stämmer: han
nämns först i en xmtl till julen 1626, då som husman. I den till påsken 1628 har han avancerat till
gårdsägare. Man kan inte veta om han var född i Bråland, eller ens i Valla sn. Visserligen gick
skattegårdar i normalfallet i arv inom släkten, men före Björn Jonsson nämns ingen Jon i Bråland i jb
1568-1612, inte heller en Klement som svärfadern skall ha hetat (i tur och ordning bakifrån Even,
Eskil och Tuve).

-Död 1658/59. Nämns sist i boskapslängden 1657/58 som är mera personinriktad än jb som nämnder
honom 1659, men som grundar sig på den sista danska jb som väl skrevs senast 1657/58. Denna
period är mycket fattig på källor med personskatter. Den fast rotade namngivningen med namn efter
avlidna nära släktingar är ett säkrare sätt än jb att avgöra när en person dog.
-Barn födda 1625-45: Anna, Jon, Klement, Signa och Amborg.

Gift med nästa ana
Barn:
* Klement Björnsson, född 1635, se ana 8.
* Signa Björnsdotter, född 1639, död 1718-03-24 i Häggvall,
Valla sn (O).
-Död 79 år och 3 mån gammal.
Gift med
Gök Månsson, född 1638 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O), död 1718-02-16
i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Död 79 år, 4 mån och 18 dag gammal.
fffm
17 Helga Klementsdotter.
[ Make 16 ] [ Son 8 ]

Gift med föregående ana
ffmf
18 Gödick "Gök" Arvidsson, född i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1636 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
[ Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]
-Under hans levnad övergick namnet från Gödick till Gök.
-Gift 1621/22. I längden för huvudtionde (betalning för första gången någon gifte sig) står att Gödick
Arvidsson i Häggvall betalade "för sig". Han gifte sig alltså med en änka, vilkens namn källorna inte
avslöjar. I längden för gårdstaga nämns Gök först 1629/30, då han betalade förstataga för sin halvgård.
Det står att han "bytte gård med sin fader". Detta uttryck har jag inte stött på någon annanstans, och
det är svårtolkat. Även fadern borde likaväl ha betalat taga för den gård han bytte till sig av Gök. Men
Arvid Skräddare betalade treårstaga sista gången 1626/27. En förklaring kunde vara att Gök varit
husman, och att fadern nu flyttade till huset och Gök tog över själva gården. Det skulle göra att han
inte betalade taga i fortsättningen. Arvid var inte sjuk eller död när Gök tog över. Sådant skrevs ofta i
denna längd vid övertagande.
Hur ser det då ut i xmtl? Jo, Arvid nämns t. o. m. 1628 (silverskatt till påsk och första juli) men aldrig
sedan, och Gök fr. o. m. 1629 (samma längd). Tyvärr kan inte denna tes bekräftas, då Gök och Arvid
inte nämns bland husmännen de åren. Däremot hittar man Gök (Gödick) en enda gång som husman
1622 (silverskatt till S:t Martin), när han precis gift sig.
-Död 1636. Nämns sist i xmtl 1636, Hustruns näste man Måns Andersson gifte sig med henne 1636/37
(HT).

Gift 1621 i Valla sn (O) med nästa ana
Barn:
* NN Göksdotter, född i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).

-Kan ha funnits och varit gift med Rasmus Andersson i Häggvall. Det står i tingsprotokollet 1667 21/6
att Klement och Rasmus i Häggvall var besvågrade och släkt med Måns ibm.
* Tona Göksdotter, född 1627, se ana 9.
ffmm
19 Karin Trulsdotter, född i Häggvall Nedergård, Valla sn (O).
[ Far 38 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]
-Namnet på Tonas mor fås genom dödsnotisen för hennes halvbror Gök Månsson.
-Gift med Gök Arvidsson 1621/22 (HT) och var då änka. Vem hon tidigare varit gift med finns inga
bevarade källor som kan säga.
-När hon dog är omöjligt att säga, men hon levde 1667 21/6 och var med sonen vid tinget för att ha
tagit ett par oxar utan lov.

Gift 1617 med
NN.
-Okänd till namnet, men Karin hade enligt HT varit gift en gång före Gök. Detta vigselår beräknat.
Kan inte ha varit gift länge, då hon födde barn åtminstone till 1638.

Gift 1621 i Valla sn (O) med föregående ana
Gift 1636 i Valla sn (O) med
Måns Andersson.
-Betalade 1636/37 huvudtaga för sig själv och hade alltså liksom hustrun varit gift innan.
-Nämns t. o. m. 1655/56 då han delade upp gården mellan sig och sonen Gök, vilken då betalade
förstataga.
-Död före 1667 (tinget 21/6). Det finns inga bra skattelängder från 1660-talet som är personbaserade. I
biskopstiondet nämns t.ex. Måns till minst 1670. Namnet Måns avser bara själva gården. I vanliga mtl
som börjar 1669 (uppgifter från 1668) är Måns som väntat inte med.

Barn i tredje giftet:
* Gök Månsson, född 1638 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O),
död 1718-02-16 i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Död 79 år, 4 mån och 18 dag gammal.
Gift med
Signa Björnsdotter, född 1639, död 1718-03-24 i Häggvall, Valla sn (O).
-Död 79 år och 3 mån gammal.

*** Generation V ***
ffmff
36 Arvid Skräddare, död i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
[ Far 72 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]
-Kallas i alla källor bara Arvid eller Arvid skräddare. Son, eller måg i annat gifte, till Jacob: det känns
mest sannolikt att Arvid som hantverkare var ingift. Släktskapet kan härledas av namngivningen av
sönerna.

-Nämnd i Häggvall fr. o. m. 1604/05 (jb). Betalade treårstaga 1615/16, men nämns inte i längderna för
taga innan dess (borde varit med 1612/13). Nämns även i längderna över landbodaler. Det var en
(arrende)skatt på kronojord och följde jb: den var inte en personlig skatt, och ofta tas bara en
huvudman på en gård upp. En person kunde som i jb nämnas i flera år efter sin död. Därför går det inte
att förlita sig på dessa längder alltför mycket i fråga om t.ex. en persons dödsår.
-Död efter 1629/30, då Gök tog över gården efter sin far.
-År 1622/23 var Arvid Skräddare hemma hos Helge i Lillehammar och utövade övervåld, varför han
dömdes till 6½ dalers böter. Dessutom hörsammade han inte länsmannens stämning till tinget och
uteblev, vilket renderade honom ytterligare ½ dalers bot.

Gift med nästa ana
Barn:
* Gödick "Gök" Arvidsson, se ana 18.
* Jacob Arvidsson, född i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Skrivs ofta Jacob Arvidsson.
-Nämnd som husman fr. o. m. 1617 (xmtl till S:t Martini) och som gårdsägare fr. o. m. 1636 (S:t
Martini) efter brodern Gök, t. o. m. 1641 (silverskatt till fastlagen). Men redan 1622/23 betalade han
förstataga för en halvpart som hans far upplät och treårstaga t. o. m. 1637/38, några år parallellt med
brodern Gök (var sin halvpart).
-Gift I strax före 1620, det år då dottern Karin föddes.
-Gift II 1627/28 med sin piga (HT).
-År 1625/26 blev det bråk mellan grannarna i Häggvall. Jacob "högg en släde lös för Olof Arnesson"
och fick för detta tilltag böta 1½ daler.
-Nästa år står det i listan över "sagefald": "Jacob Arvidsson var med i den färd då Björn i Krommeröd
blev slagen, som Olle i Hövik kom i olycka för". Detta kostade 6½ daler i böter.
Gift 1618 med
Helga Arnesdotter, död i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Nämns som hustru till Jacob i dottern Karins dödsnotis 1707 20/3. Karin uppgavs vara 87 år då, alltså
född cirka 1620.
-Namnet Arne inte så vanligt. Kan ha varit syster till Olof Arnesson i Häggvall, nämnd 1618/19 då han
betalade förstataga för sin gård efter modern Ingeborg som nämns 1614-17. Han står hela tiden som
husman, även om han betalade taga. Troligen var det så att han brukade en liten ödegård (återupptagen
från ödesmål). Husmän och ödegårdsmän sammanfördes i skattelängderna. Olof var gift med Angunna
Olsdotter. Tillsammans fick 1628 de dottern Amborg (död 1706 1/2). Olof Arnesson dog 1646,
därefter nämns änkan 1648-49 och så Erik 1650-53, sedan Ivar.
-En son till Olof Arnesson var Arne Olsson som 1652/53 betalade förstataga för en halvgård efter
modern. Arne var gift med Sigrid Jacobsdotter, och de fick 1659 sonen Olof (död 1737 25/5) och 1667
dottern Elin (död 1697 19/12).
Gift 1627 i Valla sn (O) med
NN.
-Var piga vid vigseln 1627/28.
* Olof Arvidsson, född i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Nämns bara 1621/22, då han gifte sig (ingen av dem gift innan), samma år som brodern Gök. Man får
vara försiktig i fråga om honom, då det samtidigt nämns en husman Olof Andersson i en xmtl för 1620
och en gårdsägare Olof Arnesson 1618-47/48.
* NN, född i Häggvall Uppegård, Valla sn (O).
-Kan ha existerat, då Torbjörn i Häggvall 1638/39 betalade förstataga efter sin åldrige och sjuke, och

sannolikt strax avlidne, svärfar och samma år fick en dotter som blev kallad Göka, den kvinnliga
motsvarigheten till Gök. Torbjörn sätts här som svärson till Arvid som vid denna tid var den ende med
namnet Gök i släkten i Häggvall och som ännu kan ha levt som gammal och sjuk.
-Torbjörn nämns åtminstone t. o. m. 1655 (GT).
Gift med
Torbjörn.
-Tog 1637/38 gården efter sin svärfar som var gammal och sjuk. Eftersom han hade en dotter Göka
som blev gift just då, måste han ha levat i Häggvall i minst 20 år, säkerligen som husman (nämns som
sådan ännu i kopskatten 1645). Det var så med många xmtl att husmän inte medtogs. Han kan också
ha delat gården med svärfadern innan han betalade taga, men att svärfadern då stod för den.
-Upplät 1652/53 en fjärdepart till Rasmus Andersson och 1655/56 den andra fjärdeparten.
ffmfm
37 NN Gödicksdotter, född i Fjälebro, Valla sn (O).
[ Far 74 ] [ Mor 75 ] [ Make 36 ] [ Son 18 ]
-Ej belagd, men tänkbar.

Gift med föregående ana
ffmmf
38 Truls Helgesson.
[ Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Dotter 19 ]
-Nämnd i Häggvall fr. o. m. 1604/05 (jb), t. o. m. 1645/46 (xmtl).
-Även nämnd i jordebrev 1587 och 1597 (Tjörns släktforskare).
-Hade två bröder och fyra systrar (se under fadern).

Barn utan känd moder:
* Karin Trulsdotter, se ana 19.

*** Generation VI ***
ffmfff
72 Jacob Hansson, död i Häggvall, Valla sn (O).
[ Son 36 ]
-Nämnd 1568-1601 i jb.

Barn utan känd moder:
* Arvid Skräddare, se ana 36.
* Olof Jacobsson, född i Häggvall, Valla sn (O).
-Nämnd som hus- och ödegårdsman i Fjälebro 1610-23, med patronymikon 1621.
-Gift 1618/19 (HT).
ffmfmf
74 Gödick Hansson, död i Fjälebro, Valla sn (O).
[ Maka 75 ] [ Dotter 37 ]

-Nämnd 1568-81 (jb) som Gödick i Fjälebro och i brev från Tjörn 1562 och 1563 (men inte 1560), då
han var lagrättsman och man får hans patronymikon.

Gift med nästa ana
Barn i giftet:
* NN Gödicksdotter, se ana 37.
Barn utan känd moder:
* Hans Gödicksson, född i Fjälebro, Valla sn (O).
-Endast uppsatt som mellanled mellan de två Gödick som är belagda.

Gift med
Anna, död i Fjälebro, Valla sn (O).

ffmfmm
75 Antonia, död i Fjälebro, Valla sn (O).
[ Make 74 ] [ Dotter 37 ]
-Ej belagd, men tänkbar.
-Kan ursprungligen ha hetat Antonia, vilket namn med tiden förkortades till Tona.
-Sätts som hustru till Gödick, då det inte bör vara i en senare generation som namnet Tona kom ifrån
för att de två Tona födda omkring 1630 i Fjälebro och Hägvall skall vara släkt, vilket de måste vara
med tanke på det ovanliga namnet.

Gift med föregående ana
ffmmff
76 Helge Botolfsson.
[ Maka 77 ] [ Son 38 ]
-Nämnd 1568-1602 i Häggvall (jb).
-Inlands- och Tjörnforskaren Kenneth Bengtsson har lagt ut följande via Anbytarforum:
-Helge Botolfsson i Häggvall, nämnd 1568-1585, var gift med en Helga som var död före 12/5 1587.
Dessa hade 7 barn som är nämnda i brevet från 1587 som du nämner. Truls Helgesson, sannolikt den
Truls i Häggvall som nämns där 1610-1645, var troligtvis far till Karin Trulsdotter som blev gift första
gången med Gök i Häggvall.
Här följer en avskrift från den omnämnda handlingen som är daterad den 12/5 1587.
"Jeg Helge Bodolffszen udi Heguald Kiendis oc giør Witterligt for alle, att jeg med mine kiere Börns
Fuldbyrd Vilje och Samtycke, haffuer Soldt Schiödt och Affhendt, och nu med dette mitt Obne Breff
Selger Schiöder och affhender fra mig och mine Arffuinger och Vnder Erlig och Velbyrdig Mand
Anders Green till Sundtzbye och hans Arffuinger Fem Ørißboell Jord i den Østre Gaarden udi
Hieltebye, liggendis udi Walle Sogn paa Tiörn med all sin Rette tilleggelße inden Gaardtz och uden
intett Vndertagett for Atten Daler som hand till goede Reede mi(n)dste Penning och meeste haffuer
mig tillfylleste förnöyett och betallett, Saa Jeg tacker hannem for god Betalling. Thi kiendis Jeg mig
eller mine Arffuinger Alldeelis ingen Ydermeera Rettighed eller Oddelstilltale att haffue till forne 5
Ørißbol Jord i Hieltebye eller nogett deß till- liggelße effter denne dag udi nogen maade, Men skall
hereffter bliffue och Være Vnder forne Anders Green och Hans Arffuinger, till Euindelig Oddels

Eijendom effterdi ingen mine Slectinge fandtz, som udi min Trang och Nöed forne Jord kiöbe eller
löße Ville.
Item kiendis Wi effterne Effuen, Arne och Truels Helge Sönner, Saa och Malin, Tolloff, Sijrid och
Anne Helgesdöttre alle Samborns Södskende och med dette Breff bejaer Samtycker och Stadfester
forne Sall och kiöb som Vor Kiere Fader Helge Bodolffßen om samme Fem Ørißboell Jord udi
Hielteby med forne Anders Green giort haffuer, Effterdi forne Vor kiere Fader haffuer Oß huer paa sin
Anpart fornöyett de femten Penningsboell Jord Oß Samptligen udi forne Eyendom till Arffß faldt effte
Vor kiere Moder Helga, och dersom saa skeede att forne Fem Ørißboell Jord udi forne Hieltebye
bleffue forne Anders Green eller hans Arffuinger aff Vunden udi nogen Dom eller Rættergang
formedelst min eller mine Börns Vanhiemmels bröstskyld, da beplicter Jeg mig mine Börn eller Vore
Arffuinge att fornöye forne Anders Green eller Hans Arffuinger forne xviij daler Igien inden Sex
Samfelde Wger der nest effter, och holde hannem och hans Arrfuinge dett uden all Skade, kost och
Tæring udi alle maade.
Till ydermeere Vednißbyrd och bedre foruaring att saa udi Sandhed er, och Wryggeligen holdis skall
som forskreffuett staar, haffue Wi Samptligen Venligen Ombedett Erlig och Vellfornumstige Mænd
Olluff Anderßen udi Stordall och Reeder Ollßen udi Spiær Eedsoeren Laugrettismend paa Tiörn att
besegle dette Breff for Oß, Som giort er paa Sundtzbye den 12 Maij Anno MDLxxxvj".

Gift med nästa ana
Barn:
* Truls Helgesson, se ana 38.
ffmmfm
77 Helga.
[ Make 76 ] [ Son 38 ]

Gift med föregående ana
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