Alanäs Socken, Del 1.

En förteckning över invånarna i byarna:
Alanäset, Gubbhögen, Harrsjön, Havsnäs och Järvsand.

Flåsjöbygden,

Detalj ur Nils Spoles karta över Ströms finnemark år 1717.
Förteckningen är utgiven av Havsnäs bygdeförening.

TILL ALLA SLÄKTINTRESSERADE ALANÄSBOR

När undertecknad började intressera sig för de människor, som under gångna tider
bott i Alanäs socken, uppstod snart vissa problem. Jag hade antecknad ett stort
antal familjer och vad släktintresserade personer berättat om dem och deras
levnadsförhållanden. Det blev så småningom en tjock lunta. Problemen började, när
jag skulle sortera dessa anteckningar. Jag kom t ex inte ihåg vilken by en del av
dessa familjer bott, hur de var släkt med varandra o s v .
Så fick jag en gång hos Manfred Johansson i Siljeåsen se ett häfte utgivet av Ströms
hembygdsförening. I det häftet fanns antecknade de familjer, som bott i Alavattnet
från byns grundläggande fram till våra dagar. Jag fick en idé att försöka åstadkomma
något liknande beträffande Alanäs. Men det blev ett drygt arbete. Inte trodde jag,
att det bott så många familjer i vår socken.

Familjerna är ordnade byvis, och varje familjetabell (ansedel som släktforskarna
kallar det) har fått ett nummer, Al 1, Al 2 o s v . Bynamnen har nämligen förkortats
enligt följande:
Al =
Gu =
Harr
Ha =
Jä =
Lid =
Andr
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Alanäset
Gubbhögen
= Harrsjön
Havsnäs
Järvsand
Lidsjöberg
förkortningar:

adoptivdotter
adoptivson
begravd
dotter (eller död)
dagsverkstorpare
född

Hur familjetabellerna används:

Li =
Lb =
Ri =
Sil =
Stor =
Svan =

Lillviken
Lövberga
Ringvattnet
Siljeåsen
Storholmen
Svanliden
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fosterdotter
fosterson
hustruns dotter
hustruns son
mannens dotter
mannens son o
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Tag som exempel tabell Al 2. I marginalen står Ha 150, vilket betyder att Johan
Olof Ahlqvists föräldrar bodde i Havsnäs och återfinnas i tabell Ha 150. Vill du
ha reda på Lisa Kajsas föräldrar, slår du upp tabell Al 143. Yngste sonen Karl Tures
vidare öden får du åtminstone till en del veta i tabell Al 4.

Varje by börjar med en kort historik. Artiklarna om Alanäset, Gubbhögen, Havsnäs,
Lillviken, Ringvattnet och Siljeåsen är hämtade ur Richard Gothes bok
Finnkolonisationen. Du känner säkert igen dem.

Du kommer också snart att upptäcka, att en del tabeller är ofullständiga och tyvärr
även felaktiga. Men skyll inte allt på mig! I födelseboken står kanske att en person
är född den 1 april, och i husförhörsboken är samma person född den 4 april. Jag
har till och med hittat exempel på att ett nyfött barn förts på fel familj.
Alla anmärkningar är jag tacksam att få veta. Men - ärade alanäsbo -har
felaktigheterna hetsat upp dig så ring helst. Jag är dålig springare.

Alanäs församling och Kulturnämnden i Strömsunds kommun har hjälpt mig både
ekonomiskt och på annat sätt. Jag är dem stort tack skyldig.

Det är på Kulturnämndens förslag, som familjetabellerna ges ut i tryck. Motiveringen
är den, att de kanske kan vara till nytta för andra lokala släktforskare. Inte bara
för mig.

Andra häften kommer också att tryckas. Tre är redan klara. De behandlar
finninvandringen, Alanäs kapellkyrka och Alanäs nya kyrka. Och flera skall det bli
om allt går som planerat.
Havsnäs den 8 november 1981
Birger Källberg

