Tvist om odelsjor d i Över by
I vårt förra nummer återgav vi en stamtavla till Tor/d/ i Överby,
sammanställd av Bo Forsström. Tavlan bygger på ett mål i Tanums och
Vätte häraders ting 2526 februari 1691 (avskrivet av Bo Forsström).
§ 24 Uthij rätten framblades af Nillson [OBS! skall vara Nils Hansson]
på Rossöön et pergaments bref opprättadt af tingsskrifuaren Jörgen
Andersson, sampt då warande lagrettsmänd utij Wette härad in anno
1627 d. 3 september. Samma bref widlöfteligen och uthförligen bewijsar,
huru såsom den gårdh Öffwerby utj Giedebygden i Skiee sochn haar
tillkommit een hustro Ingebor Torssdotter med dess tuenne mågar Hanss
Ollsson som ägde dess dotter Liwa Anderssdotter, och Michel
Christensson som äger halfsysteren Inga Olufsdotter, huardehra skulle
äga odell och bruuk halfdeelen i samma gårdh Öfwerby, på fölliande sätt,
att såssom heela gården ähr sex tunnor skylld, skulle Michel Christenson
med dess hustro Inga Olssdotter bruka så af dess frälste som panttsatte
jorden på fölliande sätt nembligen:
Först 2 tunnor som han skulle innlöössa med trettijo gode runde dahler,
huar utj efter afskied swågeren Hans Olufson skulle tilläggia 6 riksdaler,
huarföre oppföres 2 tunnor.
Ähn utj dhe 2 tunnor, som stodo herförutan i pantt på Råssöön skulle
han betahla halfdelen samma landskylld som ähr 1 tunna.
Detta ähr Mickell Christensons bruk som dess aflade barn med dess
hustro Inga Ollssdotter efterföllier, nembligen 3 tunnor.
Hanss Ollsson med dess hustro Liwa Anderssdotter skulle åthniuta och
bruuka deras arfueligen tillskifte frelste odelssjordh 1 tunna 4 settingar.
Dernest betahla landskylld till Ellgööfolcken för deras der i ägande odelss
och erfuejordh 8 settingar och sedan den andra tunna skylldh, som war
panttssat på Råssöön betale halfwa landskyllden, som är 1 tunna. Detta
giör och jembuel 3 tunnor skylldh.
Hanss Ollson med sin hustro Liwa Andersdotter haar efter sig lembnadt
3 söner och een dotter vid nampn, Anders, Oluf, Tohl, Rangnilla, som nu
alla ähro döde, och lembnadt barn efter sig, som af alle dhe her
framblagde odellss och panttebreff icke annorlunda kunde sees och
ofehlbart förnimmas, änn dhe till Liwa Andersdotter arffalldne 16
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Annedals folkskoleseminarium mellan åren 1884 och 1893. Han fick
tjänst som vikarierande folkskollärare i Tjärnö (samma skola som systern
Anna, förmodar jag) år 1893 och som ordinarie lärare i Tånge skola i
Lommeland från 1894. Han gifte sig 18940909 med Klara Sofia Kopp
från Gärdhem vid Trollhättan, som han hade träffat under studietiden i
Göteborg. Han blev tyvärr smittad av tuberkulos, av några elever påstås
det, och var tjänstledig p.g.a. detta 19131919. Han avled i Göteborg
19191119 dit hela familjen hade flyttat, men det är en annan historia.
Nils Johan och Carolina avled båda 1915, c:a 87 resp. 83½ år gamla.
#2  #3 Anders Olsson och Cecil Maria (“Sissel”) Nilsdotter
Nils Johan Anderssons far Anders Olsson föddes 17940405 i Nedgård,
Näsinge, och gifte sig 1824 med Cecil Maria Nilsdotter, född 18001129
i Nordby Nedergård och änka efter Hans Wettlesson, som ägde 3/4
hemman i Nordby Uppegård och 1/4 hemman i Nordby Nedergård.
Denne var född i Uppegård, som han ärvt efter sin far, och gifte sig alltså
även till Nedergård.
Båda gårdarna var s.k. ofrifrälsehemman ända sedan 1600talet, men
mer om detta en annan gång. Anders Olsson blev genom giftermålet
ägare till 1/2 hemman i Uppegård och brukade dessutom 1/4 hemman i
Uppegård och d:o i Nedergård för Hans Wettlessons arvingar. Cecil
Maria (kallad Sissel) dog redan 18310129 (endast 30 år och 2 månader
gammal) och efterlämnade förutom Nils Johan även en knappt 8 år
gammal son från det första äktenskapet (Hans Wettle Hansson) och en
5½ år gammal flicka (Helena Andersdotter), som så småningom gifte sig
med gästgivaren i Stora Hogdal, Cornelius Olsson. Anders Olsson gifte
om sig 1835 med Anna Britta Larsdotter från Skogar och fick ytterligare
tre barn (Martin, Petter och Augusta), som alla borde få egna runor.
#4  #5 Olof Andersson och Oliana Pehrsdotter
Anders Olssons far Olof Andersson kom från Hälle i Hogdal, något
väster om kyrkan på ömse sidor om vägen mot Kungbäck. Hans förfäder
var kyrkobönder (arrenderade kyrkohemmanet Hälle) i minst sju
generationer. De var ingifta med släkten från bl.a. Hogdals Nordby och
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