Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist
År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i
Tångestad och Lars Svensson i Tåstad samt mur och byggnadsmästaren Nils Nylund, besett och värderat
nedannämnda åbyggnad å egendomen Fyrby Norrgård belägen i Östergötlands län, Björkekinds Härad och Tåby
socken samt tillhörande nämndemannen Per Johansson, hvarpå enligt Kongl. Majsts. Nådiga Reglemente för
allmänna Brandförsäkrings werket för byggnader å landet af den 23 December 1828 försäkring begäres och hafva
värderingsmännen vid denna förrettning hvilken ägaren sielf bevistat, funnit samma åbyggnad derpå angifven
särskild beskrifning afgivit af följande beskaffenhet.
Egendomen består af 1 helt Kronoskattehemman och är belägen tre fjerdedels mil från Söderköping samt en och en
half mil ifrån Norrköpings stad. Dervid finns intill mangården trenne källor och intill ladugården en större brunn med
vattentillgång hela året igenom. Den å stället befintliga brandredskapen bestå af två handsprutor, två? Brandhakar,
två stegar, två svabbar och två träembare.
Åbyggnad, hvarå brandförsäkring sökes är. 1. En Byggnad af furutimmer, i godt stånd med egna väggar på alla sidor,
af en våning, innehållande stuga, kammare och förstuga samt ett större contor, 17 alnar lång, 10 ¾ alnar bred och 4
¼ alnar hög, läckt med halm och torf på bräder, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot.
Stenfotens värde

10

Hela stommen värderas till 200
Yttre taket med dess tillbehör
Bjelklaget

80

10.

Golfven i rummen med underlag

30

Taken i dito, panelade af bräder

30

Fot och taklister

6.32

Ett väggfast contor

6.32

4 stycken fönsterlofter med glas i bly och målade foder, en aln 6 tum höga, en aln 19 tum breda, å 4 ib. 16
1 stycke mindre dito i contoret, en aln 6 tum högt, 1 aln bredt.
En förstugudörr, 2 ½ aln höga, 1 aln 4 tum breda.
Tapeterna i rummen af papper

6.32

Grundmuren 40
1 stycke kammarspisel

10

1 stycke större spisel med bakugn
Transport

479

Skorstenen

10

20

8

2

Trappan utanför huset

2

Rödfärgning å huset

8

Sålunda hela byggnadens värde i det stånd den nu är 499
2. å nio alnars afstånd från No 1 och 25 alnar från närmaste vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånd
med egna väggar på alla sidor, 16 ¾ alnar lång, 13 ¾ alnar bred och 3 ½ alnar hög täckt med halm och torf på brädor,
rödfärgad, står på ¾ aln hög stenfot, den är indeldt i tvänne kammare och sal.
Transport

499

Stenfotens värde

10

Hela stommen värderas till 200
Yttre taket med dess tillbehör
Bjelklaget

80

6.32

Golfven i rummen

30

Taken i dito, panerade af bräder
Fot och taklister

30

6.32

Sju stycken fönsterlufter med glas i kitt och målade foder, en aln 6 tum höga, en aln 16 tum breda á 5B. 35
14 stycken fönsterluckor af samma höjd och bredd, målade á 1 RB.
En förstugudörr 2 ½ alnar hög, 1 aln 10 tum bred, enkel

14

4

2 stycken dörrar, 2 ½ alnar höga, 1 aln 10 tum
Transport. 416.16

499

breda, med målade foder och tillbehör
Tapeterna i salen

8

10

Grundmuren 40
3 st. spislar med plan

30

Skorstenen af klink.sten

30

Trappan utanför huset med qvist och sittbräden
Rödfärgningen

20

8

Sålunda hela husets värde i dess nuvarande skick

562.16

3. å nio alnars afstånd från n:2 och 8 alnar från vattendamm, en byggnad af timmer i försvaligt stånd, med egna
väggar på alla sidor och trenne mellanväggar 32 alnar lång, 11 alnar bred

Transport 1061.16
och 5 alnar hög, täckt med halm och torf på bräder, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot inredd till trenne bodar
med vind deröfver.
Stenfotens värde

10

Hela stommens värderas till 366.32
Yttre taket med tillbehör
Bjelklagen

166.32

20

Bottnarna af plank

50

2 stycken portar, 3 alnar 18 tum höga, 2 alnar 12 tum breda

6.32

3 stycken dörrar, 2 alnar 6 tum höga, 1 aln 19 tum breda 6
Trappan utanför huset af timmer och till vinden af plank 10
Transport 636

1061

Rödfärgningen

10

Sålunda hela husets värde i det stånd det nu är

646

4. Intill No 3 en byggnad af furutimmer i godt stånd, med egna väggar på tre sidor och tvänne mellanväggar, 9 alnar
lång, 4 1/4 alnar bred och 3 1/4 alnar hög täckt med halm och torf på bräder, står på 3/4 aln hög stenfot. Den
begagnas till hemlighus och svinhus.
Stenfotens värde

2

Hela stommens värderas till 30
Yttre taket

10

Bottnar af plank

6

3 stycken dörrar, 2 alnar 19 tum höga, 1 aln 4 tum breda 6
Transport 54

1707.16

Sålunda hela byggnadens värde i nuvarande skick

54

5. a 7 ½ alnars afstånd från No 4 och 30 alnar från vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånd med egna
väggar på alla sidor och en mellanvägg, 21 alnar lång, 10 ½ alnar bred och 5 alnar hög, täckt med halm och hång på
raft?, rödfärgad, står på 3/4 aln hög stenfot, inredd till stall och fähus.
Stenfotens värde

8

Hela stommen värderas till 130
Yttre taket med tillbehör

60

Bjelklaget

10

Bottnarna af plank

16.32

Transport

1761.16

224.32

Skullsvirke af bräder och trinne

8

Fem stycken spiltbalkar med krubbar

15

Fem stycken båsbalkar

6.32

Tre stycken dörrar, 2 alnar 23 tum höga, 2 alnar 13 tum breda
Två stycken luckor 1 aln 6 tum höga, 1 aln 4 tum breda
Rödfärgningen

6

2

8

Sålunda hela husets värde i det stånd det nu är

270.16

6. a sju alnars afstånd från No 5 och 132 alnar från vattendamm, en Byggnad af furutimmer i godt stånd med egna
väggar på alla sidor, 28 alnar lång, 9 ½ alnar bred och 6 ½ alnar hög, täckt
Transport 2031.32
med halm och hång på raft, står på 3/4 aln hög stenfot, begagnas till loge med tränne golf och tröskbotten.
Stenfotens värde

10

hela stommen värderas till

256

Yttre taket med tillbehör

100

Bjelklaget

10

Tröskbotten 20
Två stycken dörrar, 2 alnar i fyrkant

4

Sålunda hela husets värde i dess nuvarande skick

400

7. a tio alnars afstånd från No 6 och 170 alnar från vattendamm, en byggnad af furutimmer i godt stånfg med egna
väggar på alla
Transport

2431.32

sidor, 30 alnar lång, 10 ½ alnar bred, 4 ½ alnar hög, täckt med halm och hång på raft, står på 3/4 aln hög stenfot,
utgörande loge med tränne golf och tröskbotten.
Stenfotens värde

10

hela stommen värderas till

256

Yttre taket med tillbehör

100

Bjelklaget

10

Tröskbotten 20
Två stycken dörrar 2 alnar i fyrkant

4

Sålunda hela husets värde i nu befintligt skick

400

8. Emmellan No 6 och 7 i linia med dem, ett sköfve eller lider, har en vägg med portar
Transport

2831.32

men är öppet åt andra sidan, i godt stånd, täckt med halm och hång på raft.
Stenfotens värde

1

Väggen värderas till

6.32

Yttre taket med tillbehör

20

Bjelklaget

3

Portarna, 4 alnar 6 tum höga, 2 alnar 3 tum breda

6.32

Sålunda hela byggnadens värde, sådan den nu är

37.?

9. a 21 alnars afstånd från No 8 och 84 alnar från vattendamm en Byggnad af furutimmer i godt stånd med egna
väggar på alla sidor, 34 alnar lång, 8 ½ alnar bred
Transport

2869

och 5 alnar hög, täckt med halm och hång på raft, rödfärgad, står på en half aln hög stenfot, innehåller stall, fähus
och tvänne foderlador.
Stenfotens värde

6.32

hela stommen värderas till

133.16

Yttre taket med tillbehör värderas till
Bjelklaget

100

13.16

Skullsvirke af tränne och bräder

6.32

Bottbar af limmar och plank 16.32
4 stycken spiltor med krubbor
12 stycken båsbalkar

8

8

4 stycken dörrar 2 alnar 9 tum höga, en aln 16 tum breda, samt ett stycke dörr
Transport

292.32

2869

två alnar i fyrkant tillsammans

10

Rödfärgningen

8

Sålunda hela hustes värde i dess nu varande skick

310.32

Anmärkes en gång för alla att tiden, då för.. afskrifna hus blifvit uppförda ej kunnat af nuvarande ägaren bestämmas
Summa B

RB

3179

En åbyggnad är nu till ...räkning anmäld, med undantag af ett brygghus, ...kölnas, jemlik alnar ifrån mangården, invid
båd ... källa och brunn. I öfrigt finnes ej å den egendomen som i mangården ligger ungefär sextio alnar ifrån grannens
tom, men med ladugården nära intill grannens ladugård, några sådana vådliga inrättningar som gällande Regemente
för allmänna Brandförsäkrings Werket för byggnader å landet omnämner.
Värdet af den till Branförsäkring nu anmälda åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd, i
dess nu befintliga skick, jemfördt med ett medium af de sist förslutna fem årens priskuranter och markegångstaxor
på byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner i orten ansedt till Tre Tusende Ett hundrande Sjuttionio Riksdaler.
Trettiotvå Skillingar Banco. det vi ansvara vara för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af
Fr. Hertzman
t.f.
Domhafvande

Karta över Fyrby 1847. Gården närmast vattendammen är Norrgården och det är den som brandförsäkringen rör.

Det sommarhus (Torp) som idag kallas Fyrbytorpet är troligen en kvarleva av Fyrby Norrgård
De andra två gårdarna är västergården och Södergården. Idag återstår endast Södergården vid Fyrby och det kallas
idag bara för Fyrby. På kartan kan man se att vägen till Fristad gick tätt intill Södergården, man kan ännu se spår av
den gamla vägen i gärdet innan Fyrby. Vägen rätades ut någon gång efter 1947 för på ekonomiska kartan från 1947
stryker vägen fortfarande nära Fyrby, se nedan.

