Nils J ohan Ander sson i Nor dby – en Rogstadättling
Tore Norrby

I förra numret av Vi släktforskare berättade Allan Hansson om Torsten
Nilsson i Rogstad. Här framträder en av många sentida ättlingar.
Torsten är femte namn i högra kolumnen i antavlan på mittuppslaget.
Via Hjältsgård, Hälle och Näsinge Nedgård flyttar ättlingar till Hogdals
Nordby, för att senare ta sig namnet Norrby.
Nils Johan Andersson, min farfars far, föddes på gården Nordby Uppegård
18280220. Han gifte sig 18550921 i Strömstad med Carolina Fredrica
Lilja, född därstädes 18320120. Hon var dotter till smedmästaren Carl
Ulric (kallad Carl Fredric) Lilja och hans hustru Anna Britha Cornelii
dotter, bosatta i fastigheten nr 32 i Strömstads 3:e rote.
Efter bröllopet bosatte sig Nils Johan och Carolina på en avstyckning av
Nordby Uppegård kallad "Putten", som ligger närmast berget vid den
gamla vägen mot bl.a. Lervik. Nils Johan hade enligt uppgift byggt bygg
naderna på gården själv. Fotografiet på omslagets första sida, taget om
kring år 1890, visar boningshuset med dess innevånare Nils Johan och
Carolina samt deras yngsta dotter Sofia Nicolina, min pappas faster
"Soffi", och deras lilla hund.
De fick sammanlagt 8 barn, varav bara 3 överlevde. Äldst av dessa var
Anna Christina, född år 1862, som studerade till folkskollärarinna i Skara
och som tjänstgjorde bl.a. i Hogdals Nordby, i Tjärnö (var i Tjärnö socken
vet jag ej) och i Havstenssund. Hon hade också en tid en liten lanthandel
vid vägkrysset mellan den ovannämnda gamla vägen mot Lervik och den
stora vägen mot Svinesund.
Min farfar Carl Hilmer och hans syster Anna tog sig släktnamnet Norrby
år 1885 efter sin födelsegård, men Sofia kallade sig nog Nilsdotter tills
hon gifte sig med sin syssling Hans Börjesson i Nordby Nedergård år
1895. Hans Börjesson, som också var skutskeppare, drunknade tragiskt
nog i Strömstads hamn 1813, knappt 45 år gammal.
Min farfar var född 1867 (på midsommardagen) och for 17 år gammal
till Göteborg, där han studerade på Göteborgs Högre Latinläroverk och
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falldne 16 settingar frellste skylldh, anno 1627 d. 3 december ännu ähra
och bööra wara frellst, och föreskrifne 3 söner och 4 [!] döttrar Hans
och Liwas barn bööra tilldehlas och skiftas.
Framträdde alltså nu her å tinget sonen Oluf Hanssons efterlåtne
barn, sonen Erich och dotteren Anna å sine eigne och dess omyndige
broders Halfuards wegnar, som alt sedan dheras aflijdne sahlig faders
Oluf Hanssons dödh ingen rettigheet af landskylldh eller pantte
penningar hafua åthniutet. Huilke Oluf Hanssons barn i samma sexton
settingar tillkommer fyra och 4/7 setting, och Gunnar Jacobson i
Öfuerby besitter och bruukar, så ehuruwell att Gunnar Jacobson med
sin hustru Barbro Olufsdotter, som beggie ähre giftingsfollk till gården,
men å derass barns wegnar aflade med Tohre Hansson i Öffwerby,
besitter halfwa bruuket och samma 3 tunnor af missförståndh och
okunnogheet efter et uthgifwit panttebref å dherass stiufbarns wegnar
den 26 februari 1686 till Nillss Hansson på Råssöön, hafuer emot 129
dahler silfuermynt pantsatt.
Så ähr lickuell Anders Hanssons, Oluf Hanssons och Rangnilla
Hanssdotters efterlembnade barns annpart i dhe föromrörde 16
settingar alldehles befrijade, tilljka med Gunnars stiufbarns odellss och
erfuejordh, belöper på huart broderbarn 4 4/7 och på systerbarns
Rangnillas lott 2 2/7 settingh tillkommer alltså på Oluf Hanssons barn
återstående landskylldh, allenast tije åhr räcknadt sedan sednaste krijgh
26 2/3 setting, som drengen med systeren Anna å sine och dess broders
Halfuards wegnar med Gunnar förlijktes at strax skohla undfåå een
tunna för återstående landskylld, men hädan efter skal Gunnar åhrligen
före juhl betahla 4 4/7 settingh tagandes sin begynnelsse innewarande
åhr 1691, huar emot och hädanefter i rättan tijdh odelsskatten till
konglig maijts och cronan åhrligen skall betalas.
Huarföre och hädan efter Nillss Hansson på Råssöö allenast hafuer
för sina uthlefuererade 129 dahler silfwermynt i underpant tiuge
settingar skylld utj Öffuerby, och såleds ded uthgifne panttebrev anno
1686 den 26 februari her med casseras, som innehåller om tree tunnor
och ded fördenskulld at desse sexton settingar, som ofuanför mält ähr
afgåå bööra.
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