Skee. Torsten Nilsson i Stora Rogstad, som Allan Hansson skrev om i nr
16 av Vi Släktforskare, var även förfader till mig (# 260).
Anders Olssons mor Oliana Pehrsdotter kom från Brehult i Hogdal och
hennes far ägde även Gåshult. Både Olof Andersson och Oliana Persdotter
var ättlingar till Anders Torgersson och Anna Olsdotter i Hälle.
#67 Nils Pehrsson och Ingri Matthisdotter
Sissels far Nils Pehrsson föddes i Hjälmberg i Hogdal, men kom över
Nordby Nedergård genom sitt giftermål. De fick 12 barn, men endast
Sissel och hennes yngre syster Helena överlevde till vuxen ålder. Flickorna
blev dock föräldralösa 1809 vid 8 resp. knappt 6 års ålder och flyttade till
sin morbror Simon Matthisson i Hustyft.
Min stackars ff fm fick ett oblitt öde: föräldralös vid 8, gift första
gången vid 15½, änka vid 22, gift andra gången vid 23½ och avliden vid
30 års ålder. Dessutom fick hon uppleva att hennes fyra äldsta barn dog
vid späd ålder, men det var ju vanligt på den tiden.
Och ännu längre tillbaka...
Sissels förfäder kom förutom från Nordby, Hjälmberg och Hustyft även
från Gåshult, Mörk och Sundby i Hogdal samt Tveten i Näsinge, Kitteröd
i Skee och Hvaler i Norge.
En av de intressantaste gubbarna i denna samling förfäder var onekligen
Simon Olsson, kronolänsman och bonde i Hustyft, som var gift två gånger
och hade 13 barn med en åldersskillnad av 50½ år. De flesta nu levande
Hogdalsbor är säkerligen ättlingar till honom.
En annan intressant gubbe är Simons svärfar Oluf Eriksson, som var
Karl XII:s värd under dennes första fälttåg mot Norge 1716, och var en
förmögen man med 8 döttrar.
Den allra intressantaste av mina förfäder är dock "Ola i Sundby", som
uppskattningsvis föddes i Skee omkring 1570 och dog i Sundby 1652.
Han ägde ej mindre än 5 hemman i Hogdal, kallade Oluf i Sundbys gods, 2
hemman i Skee och 1 på Asmalöy i Hvaler, Norge.
Jag hoppas kunna återkomma och berätta litet mera om dessa "gubbar"
vid senare tillfällen.
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hans änka Andrea Christina f Carlsdotter till hennes död 18860328
(bouppteckning 18860517).
Hennes sterbhusdelägare säljer egendomen 18860615 på auktion,
då den inropas av målare Samuel Johansson för 2 275 kronor. Efter
hustruns död erhåller Johansson hälften samt barnen Frans Oscar,
Hilma Bernhardina, Gerda Maria och Alma Christina en åttondel
vardera.
1:30D (Lilla Vatulandsgatan 10) Upplåtes av stadens äldste 1858 åt
sjömannen Magnus Olsson, vilken bebygger tomten. Magnus säljer
18620324 till sjökapten Hans Johan Eliasson från Åseröd för 1.000
kronor.
Åt denne upplåtes 18650526 av staden den nedanför åt sjön
liggande tomten nr 66 mot 50 Rdr i lösen och 50 öre i årliga tomtaren.
1:31 (Lilla Vatulandsgatan 8) Södra vaktstugan till och med 1807.
Äges 1820  1829 av sjömannen Johan Jacob Skärberg och äges från
1830 av dennes svåger skomakaren Mathes Carlsson till hans död
18570312 samt sedan av hans änka Laurentia f Skärberg.
Utmätes från hennes arvingar och inropas 18670207 av sjömannen
Magnus Olsson för 110 Rdr. Denne i sin tur säljer 18770123 till
timmermannen Johan August Larsson. Utmätes från denne och inropas
18890114 av handlanden Martin Peilitz vilken 18890226 transpor
terar köpet på apotekare Alexander Leonard Burman.
Denne i sin tur säljer 18900317 till trädgårdsmästare Carl Gustaf
Andersson för 550 kronor.
Tab B1
LAURA MARIA MAGNUSDOTTER OLSSON
* 18600830 (1:31) Strömstad, † 19020909 (1:11) Strömstad
gift 18781013 Strömstad med
AUGUST J ULIUS SOLBERG
* 18550916 Foss, † 19111210 (2:39D) Strömstad

(fortsättning följer i ett kommande nummer)
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