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ir4edlemsbladet beräknas utkomnu nled fvra mullmer per ar och
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SOL L ENTT]NA SLAKTFORSKARE

to-Åns JUBTLEUM:
RESA TILL EMIGRANTINSTITUTET I v;ix;Ö

clo Lars Eklöf
Timotejvägen 15, nb
192 69 SOLLENTLINA

Alla medlemmar inbjuds hårmed att delta i föreningens resa till
Ernigrantinstitutet i Växjö. Vid institutet har man bl a foljande arkiv

till sin hjälp när det gäller att hitta utvandrade släktingar:

Föreningen bildades 1990 Den har idag 70 medlemmar.

Styrelse 2000

Ordfrrande
S ekreterare
Kassor
i\,1

ed lern

skontakt

M ed lenr sregister
B ibliotek/skåp

Telefon
E-post
Lars Eklöf
626 71 09 l.a -$-.: p: e.-i.g CI'al g e.l-]-Qi.. $.Q
Peter Klingsell 754 75 72
Hans Carlheim 3 5 46 80
Majbritt Ohlsson 3 5 59 44
Marika Qvist 3 5 48 16 marika. qvisti a)s u'ipnet s e
Catrine Norberg 7 54 24 7 4
.

EUa

Maurttzell

57921 555

.
.
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.
.
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Passageradistor från &f,-gt tio utreseharnna.r

Svensk-amerikurskah'rkoarkir,
Svensk-amerikanskaföreningsarkiv
US Federal Population Censuses (folkriikningen)

Svensk-amerikanskatidningar
Klippsarnling med landets störstå klippsamling om emigrationen

Datum: 6-7 april (torsdag-fredag), med avresa på morgonen den
april, hemkomst på kvällen den 7 april. 1 övernattning, se nedan,

6

Kostnad: ca 500 kr for resa och guidning. Priset beror naturligtvis på
hur många som anmäler sig. Logi tillkommer. Det finns både hotell
ocli vandrarhem i närheten av institutet.

Lars-Olof Eklund 96 59 69

blir medlem i Sollentuna Släktforskare genom att
sätta in årsavgiften, som under 2000 är I25 kr och for
Dr-r

farrriljemedlern 50 kr, på vårt postgirokonto 7l ZI 40-3
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.

Om du flyttar
anmäl din nya adress till
Marika Qvist
Armborstvägen 8
192 59 SOLLENTLINA
Telefon 35 48 16

Anmålan är bindande och skall ske skriftligt till Lasse Eklöf per
brev eller e-post senast den l5 mars.
Adress: Lasse Eklöf, Timotejvägen l5 nb, 192 69 Sollentuna, e-post:
lls.tg.,:et[ii.aig-r.rrc!-.se

Vid anmälan skall anges om man önskar bo på vandrarhem,

då

styrelsen avser att samordna bokningen på vandrarhemmet. Önskar
man bo på hotell får man själv boka plats.

En bekräftelse rned slutligt pris skickas ut snarast efter den 15 mars.
Betalning for bussresa och guidning skall vara foreningen tillhanda
senast den 29 mars. Vandrarhem/hotell betalas av den enskilde
resenären på plats.

Välkomna önskar Styrelsen

ORDFORANDEN HAR ORDET
for nästa blad,
detta årtusendets forsta. Vad
gäller årsmötet den 26 januari
så arzlopte det utan större
rabalder Enda missödet var
några ankor som j ag råkat
S

ä r,ar det dags

smyga in

i

verksamhets-

berättelsen, dels angavs är
2000 istället for det riktiga
1999. dels angavs medlemsarrtalet t o.m. den 2611 2000
istället for att räkna dem som

betalt årsavgift for

1999

Dessa rnina rnisstag ber ja1
oln ursäkt for och en rättad
verk samhetsberättelse skickas
til lsarnntans med detta blad

Jag vill påminna om att
fbreningen äger två stycken
lasapparater for utlåning till

ÅnsuöTET

medlemmar som

sitta
hemma och forska, tä kontakl
med mig eller Hans Carlheim
om detta. Vill även påminna
om
att
foreningen
Släktforskare i lJppland
inbjudit oss till en anbytardag
den 2613, kl I 1- 16, med
IJppland som område.
Medverkande är de flesta
foreningar i Uppland och
anmälan sker genom att sätta
in 150 kr (inkl lunch) på PG

696621-2

fore den

I2l3

ar Restaurang Sven
Dufva, Glunten området,
Platsen

I.Jppsala

Ärsmötet avlöpte enligt planerna den 26 januari, och var mycket
välbesökt. Det var väldigt roligt att se att så stor del av foreningens
medlemmar tog sig tid att närvara.

vill

(lag har vägbeskriv-

) \ii

)

som deltog fick efter årsmötesflorhandlingarna lyssna på Borje
Julin som gav en ingående beskrivning på historien bakom och
uppbyggnaden av diverse ortsnamn i Sollentuna Det var mycket
intressant, och vi ser gärna att Börje återkommer till föreningen och
g.r oss ytterligare inblick i detta fascinerande ämne.

srÄrrroRSKNINc pÅ rv
SVT visar en serie om släktforskning i elva delar. Programmen är
korta och ingår i tlR-Akademins sändningar på söndagmorgnar, med
repris måndagar. Serien började den 612.

ning)
Lasse

Eklöf

RESOR

TEMA: BROTT OCH STRAFF
I defta nulnmer av an-tecknat tänkte vi fokusera på kriminella och ta
upp gångna tiders brott och strafi och dessutom ge några exempel på
rner eller mindre hiskeliga historier.

vanligt välkomna att höra av er till någon av oss om ni
några åsikter eller önskemål om tidningen.

Ni

sor.rr

ha.r

Redaktionen

TILL USA

Dagens Nyheter hade den 2 januari en artikel om organiserade
släktfbrskningsresor till USA. Den som inte har tid eller ork att
arrangera en egen resa kan kopa en forutbeståmd resa till
svenskbygderna i USA. Det år Åseda-Långasjo Tours som tas upp i
artikeln, rnojligen finns det flera arrangörer.
Reseledaren i Åseda-Långasjo Tours är själv slaktforskare och har
lett liknande resor sedan 1975. Mer information ges av JT Travel i
Fårjestaden eller av Svenska Emigrantinstitutets väinförening i Växjö.

SOLLEI\TUNA SLÄKTFORSKARE
Hösren 1990 pågick

en

10

ÅR

TING BARNAMÖNNE,RSKA

arkiv. Det senare var

I

Ättonträsk, Lycksele So,
tbddes den 5 januari 1794

så

utställning på biblioteket orn
Valloner Vi var rnånga som

populärt att det fick dubbleras.

bevistade utställningen och
lvssnade på ett foredrag i

mars l99I holls vårt forsta
årsmote och Per-Erik Levlin

f'lickebarnet Anna Matsdotter,
säsont en dotter av nybyggaren
och lappmannen Mats Larsson
( 17 5l - I 83 2) och hans hustru
Vlaria Kristina Andersdotter
(,116t-1824)

Finland. IJnder våren forekom
många aktiviteter, bl a en kurs
i "Att läsa gamla handstilar"
som Rolf var ledare for.

t-amilj

Aniarasalen.

i akt

Rolf Brodin tog tillftillet

och fiågade de

många

närvarande vilka som kunde
tänka sig vara med och bilda

en

släktforskarforening

dessa

fomfarande med i foreningen.

I den fbrsta styrel sen satt
Rolf Brodin,

ö ljande:

ordfbrande; Åke Persson, vice
ordf,ör-ande: Sonj a Hedm&n,
sekreterare; Lisbeth Paulsson,
kassor: Karin Andersson och

Folke Lindahl, revisorer

och

Gote Lundin, revisorsuppleant.
Linder

hösten

orkade
t'öreningen med två aktiviteter,
dels ett ibreningsmöte, dels ett
besök på Sollentuna kommuns
6

berättade då om Släktforskningens utveckling i

von Warnstedt
om Jordeböcker,

bonden N ils Nilsson i
Tresuncl., Äsele sn, vilkens

mantalslängder och tiondelängder Vi gjorde studiebesök
på Genealogiska foreningen

samt

avslutade
med
heldagsutflykt med

aktiviteter

son Nils detta år blev
I 1803 års dodbok
fbr Åsele sn är folj ande
ihjälslagen.

varens

bil

en vidare

Äsele sn, dar fadern blev
torpare Bara 9 år gammal,
I 803. arbetade dottern Anna
sedan sorn tjänsteflicka hos

Christopher

foreläste

år 1800 flytade
till Sandsjö i

Orlkr-ing

i

Sollentuna. Hela 38 personer
finns med på den forsta
deltagarlistan, som skrevs i
december 1990 Glädjande

nog är rnånga av

I

hämtat: "Efter faderns (bonden
Nils Nilsson) beråttelse med
ett slag af en käpp mördad av
tj änsteflickan Anna Matsdotter
från Sandsjö under foråldrarnas frånvaro. Anna skall vara
nio år gammal. " Om på vad
sått bondsonen Nils varit elak
mot tjänsteflickan Anna
framgår ej, någon påfoljd fick
hon dock inte. Anna levde hela
sitt resterande liv i Åsele
Sn, och nedkom 1830 med den
oäkta sonen Daniel Petter
Danielsson, samt avled den 17
mars 1843 av tarmvred.

Lasse

en

till

Lantmäteriverket
och
Folkrörelsearkivet i Gavle.
SorUa Hedman

)

AVN,,TTNINGAR I SVERIGE
t76r-1790

263

1t7l-

r4l

I

780

1851-r860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
190r-1910 I

l78r-1790
tTe l- 1800
l80r-1810
l8r r-1820

62
60

82 1 - I 830

110

l83r-1840

135

Kalla:

84 r- 1850

57

http'. I lwww. genealogi. se

I

I

70

96

Eklöf

KIJN GSÄTERS SOC

I

Kungsäter som ligger

I

Hallands lån har jag en del av
rlina forftider. Jag blev

foljaktligen mycket glad när

jag hittade sockenstämmoprotokoll från den senare
hälften av 180O-talet och
frarnät på Internet.

Det är Svensk Lokalhistorisk
Databas som lagt ut uppgifter
fian kommunal- och sockenstämmoprotokoll i Hallands
lärr Protokollen skrivs av
ordagrant och ar sökbara på
tex naffrn Planer finns på att
utoka digitaliseringen till att
onrfatta fler län/kommuner i
landet Adressen är
h

tt {l : r'l*'rvw.J

o ljåi.l

hiqt.a.f ia.

rr

E

Eftersonr detta nummer av antecknat handlar om brott och
strafTkunde jag inte låta bli att
soka lite bland protokollen for
att se ont det fanns något dar
sonr kunde vara intressant.

ande är utdrag från dessa
sidor

Fö li

Kungsäter, 1863-03-08

t ]for att fatta beslut och
vidtaea åtgärder, samt vinna
tt

Kungsäter,

KEI\STÄMMO.PROTOKOL L

t ]Reglemente for Kungsäters Sockens Kommunal-

upplysningar rörande från
often

afuikne

Gossen

Polis

Fattighjonet Anders Ericsson

?

från Kongsäter socken hvorvid
beslutades som folj er,
Att som nämnde Anders
Ericsson af Kristiansta
RådstugeRätt blefuit dömd
och sedan bestraffad for
snatteri samt inom Kongsåters
socken visat sig benägen for

samma brott,

)

l

) person

ock får ingen

denna

laga skäl

\) t lvare Konstapel skyldig att
efter bästa öfvertygelse inom
sitt distrikt upprätthålla
ordning samt att uppbjuda all
sin fbrmåga for att till laga
strafT befordra vålldsvärkare
liufvar Lön-krögare ock andra
fbrbrytare, samt tillse att
bettlare ock obehörigt Kringstrrykande Personer blifver
betordrade på behorig ort'

Kongsåters
För-samling
enhälligt att hos Kongl Majts

Höga Befallningshafvande i
Lånet ammäla honom på det
att han måtte komma under
den behandling Lagen i sådant
afseende foreskrifver; samt att
Kongl Maj :ts Höga Befallningshafvande täcktes intaga

1862 i Maj Månad, från
Kongsäters socken är efter den
ålder af medelmåttig wåxt,
Morkt hår och ogonbryn
Trinlagdt Ansigte, Blå ögon
trubbig näsa, och svört vid att
tala samt var vid afvikandet
klädd i blå vadmalskläder

t

Ti I I PolisKonstapel välj es den
i no nr distriktet bast passande

befattning sig afsaga utan visat

beslutade

och efterlysa Honom i
Allmänna Kungjörelser inom
Länett l
Anders Ericsson afvek Är

187 6-01-13

såsom ock jemväl all annan
olaglig handel med Bränvin
ock andra Sperituösa drycker

t I Då stölld ock olaga
forsäljning af Bränvin ock
andra brända distilerade
Spirituosa drycker, såsom ock

forsäljning

till

fortaring

på

stället af icke

Spirituösa
drycker, våld eller annat brott
blifvit foröfvat, bor det genast
hos nårmaste Konstapelt ] Så
beftilhafuare som Konstaplarne åtnjuta icke någon
afloning, Men den forre eger
att af Kommunalcassan
Erhålla ersättning for Kontanta
utgifter som han i ock for
tjånsten fått vidkännas.

Marika Qvist

MAKABERREKLAM

)

"Förre statdrängen wid Antuna Johan Erik Lindströms i
Smedjegårdshäktet dikterade och af en bland hans medfångar
Lrpptecknade gudliga tankar och ömma afsked från denna werlden, få

b

)
)

)dagar f-örrän han, som begått mord på sitt yngsta barn den:31
.januari 1827, afråttades wid Sollentuna och Almarestäks skogs
aftättsplats den 20 sept. samma år. Jemte en kort teckning af hans
lefnadslopp. Säljes till hans efterlefivande barns formån. :Anon.:
Stockholm, Wennlundska boktryckeriet. : 7827."
Källa:http.1Lwwru,gsne.alp.gl"s_elayral_ta.dhLm

KUSLIGHETER PÅ vÄnmnö
Hu! Jag fasar och jag ryser
ftir det mord som jag begått,
och till is nu blodet fryser,
då j ag ser mitt syndamått.
(' Döds-Suckar af Enkan Anna
Greta Jansdotter Lindgren")

I

skogen på norra Värmdö

stannade hemma. Anna Greta

var ett av offren i denna afflår.
Anna Greta höll sig inte inom

äktenskapets gränser, hon
fortsatte att kasta blickar kring

sig. En av dem hon

var
mjolnar-

intresserad av var
sonen Johan Dionysius Norberg. Det foll sig dock så att
han inte var så lättlockad, och
bara gick med på ett möte då

finns en hålväg som leder från
ängen Kojsveden till Sticklingsberg. Den 14 november
1827 tog sig for sista gången
en bödelskärra upp for den
knaggliga vägen. Folk från

Nu fattade Anna Greta ett
våldsamt hat' inte till sin
älskare, utan till sin man, han

och
lngarö med kringliggande öar

var i vägen for hennes liv med
älskaren. Hon bestämde sig fur

hela Värmdö, Vindo

lrade kommit dit for att se
skådespelet Många av de
närvarande var bekanta till de

bägge dodsdömda, Anna
Greta ansdotter Lindgren

och då

att rnannen måste dö,

och

anställde pigan Lovisa Bergros
for att fä hj älp i sj älva
utforandet av dådet.

Änkan Anna Greta var 28 år,
bondflicka från Gällnö., och
hade lockat till sig rnånga
pqikar i sin dar Som Zl-äring,
pa allhelgonadagen 1820., gifte
horr sig med hemmansägaren
Christian Lindgren Paret fick
tre banr. två dog späda Den
tred.ie" tlickan Anna Sophia,
l0

siälv köpt Av detta mådde
nrannen naturligtvis inte

)

bättre Han kastade sig runt i
sänsen. kräktes och hade
diarreer. men dog Eorde han
inte

\/ Detta giorde
Anna Greta
nrycket irriterad, och

dagen

därpa

pigan

sa hon till

Bergros att stöta råttgift i en
ntor-tel och blöta med vatten.
Hustrun hällde det uppblötta
råttgiftet i olost och gav till
rnannen När resultatet ändå
inte blev det önskade lagade

hon till

Lovisa Bergros hade ord om
sig att kunna handskas med
gift, det ryktades till och med
om att hon skulle ha tagit livet
av ett av sina barn, åven om
inget fanns som styrkte ryktet.

en

var

) Lrppsrrällt

dagar var bakfull

och

svartblått

och
Resterna av

pannkakan grävdes

ner i

s jogardet

) Nägr-a månader senare dog

kronolänsmannen.
Kropparna grävdes upp och

befanns innehålla tillräckligt
mycket arsenik for att döda en
människa.

Lovisa Bergros

erkände

genast, men Anna Greta
inledde varje forhor med att
neka. Till sist formåddes dock
även hon att erkänna. Vad
annat kunde utgången bli än
döden? Anna Greta dömdes

att mista högra handen,

halshuggas och i båle brännas,
Lovisa att halshuggas och i
båle brännas. Nådeansökningarna avslogs och den 13

november 1827 fordes de två
skyldiga från Smedjegården i
Stockholm ut till Värmdö for
att där sona sina brott.

2 skilling Banco kunde
den hugade kopa sig en skrift
med kvinnornas "Döds-Suckar
jämte en kort av dem sjålva
meddelad underrättelse om
deras brott och örnämsta
levnadshändelser".
För

ocksa den treåriga dottern
Anna Sophia

Den 1 5 augusti 1826 skordade
man lin på gården. Men
mannen som hade supit i flera

årtpannkaka,

ocl<sa tillsatt med råttgift
Efter denna sista giftdos dog
han Liket, soln ställdes ut i

boden,

J

och Lorrisa Bergros.

hioct honom på en kopp
ärtkaffe i vilken hon hade
hallt arsenik, som mannen

nådde

i syrnptom,

tvdde på forgiftning

som

och
Pigan
att

r),ktena började löpa.
Ber-gros hjälpte själv till
spä pä ryktena som till sist

Källa. Scillsarnheter i Stockskcirgard. Roslagen
Edvard och Erling Matz,
ltol.m s

Marika Qvist

II

''JAG HAR II\TET O1\T GJORT''

NOTISER T]R DOMBÖCKER FRÅN FRYKSDALS

nÄne..n
Både stort och smått har i
alla tider dragits inftir rätta.
Osämj a orn mark, stöld'
lönskalägeo okvädningsord,
slagsmål och alstvister var
vanliga orsaker till stämning
och här ftiljer några exempel
fr'ån 1632-1634 i Fryksdalen
i Värmland.
Äborna i Elofsrud tvistar med
Aplungsborna om en äng. De
senare fär i stöd av urminnes
hårrd behålla det orntvistade
onrr-adet

Anders Andersson i Sälsjön,
Blind-Anders son, har bärgat
hö på en äng tillhörande Olof i
Folkesgården, varför han botar
jlO nrk

Dessa ord

Drängen Bengt Olofsson I
Svineberg och pigan Kerstin
BörJesdotter, åtalade ör
lönskaläge, slipper böter,

eftersom de skall

ingå

åktenskap.

Per Björsson iRansby,som
i

Myringbyn, döms till "gren
och galge och ligge ogill for
gärning sin".

Simon Klemetsson vid Angen
har for 5 år sedan, då han var

Håkan i Boberg botar 3 mk for
oljud vid tinget och Jon i

Tjustersby bötar

for

ohovlighet infor råtten.

Per Jönssons hustru Dordi
Eriksdotter botftills for
skällsord och Gunnar Eriksson
i Råby bötar for öknamn på
Bengt Olofsson i V Berga.

Klas hammarsmed döms for
att ha gett Jon Persson i Ed en
örfil och Per Nilsson botfalls
att han slagit Pål Persson
med en yxa.

Andersson I
Anders
Skäggeberg bötftills for att han
tillvitat Kerstin att ha gjort
hans hustru sjuk genom
trolldom och djävulskonst.

,sift" begått enfalt hor

med
Andersdotter.
Sinron döms att mista livet.

arzrättades

han

genom

halshuggning den 9 mars 1845
)på Heden strax utanfor Rättvik

i Dalarna Bakgrunden till
den hemska händelsen ar

\rolof

Hansson, född 1803, gifte
sig I 822 med en 18 år äldre
kvinna De fick fem barn
tillsarnnrans I februari 183I
arzled hustrun. Samma är i
decenrber gifte Olof om sig
nred en kvinna från grannbyn.
lnorn tre år hade ytterligare tre
barrr fbtts Aktenskapet var
olyckligt och det var osämja
och slagsrnål mellan makarna

1 84 I f rck Olof slita spö vid
Rattviks
kyrka, som skäligen
.
)rlisstänkt att ha forgiftat en
Styrrson, som hastigt avlidit
Den 3 oktober året därpå slog

Olof ihj äl sin andra hustru

)ned en yxa.

Mordet

av en granne när
Olof nred blod på kläderna
ville lana elddon for att elda
upp liket Vittnen berättade
upptacktes

hur Olof dagarna fore mordet

pigan Anna
l2

Hansson sade innan

denna:

for
stulit tr,å år från Lars

var de sista Olof

Sonja Hedman

ständigt bar på en yxa, till och
med vid matbordet.
Det lagtima tinget, som hölls i
Råttviks sockenstuga, beslot
att Sundhetskollegiet skulle
utreda Olofs sinnestillstånd.
Men det befanns att han var i
stånd att ta ansvar for sina
handlingar.

Denna fruktansvärda händelse
ägde rum i en brytningstid när
man arbetade på en ny och
mildare strafflag som trädde i
kraft 1864. ljnder denna tid
dömdes cirka 50 personer per
år till döden, men domarna
verkställdes endast två tre

gånger per är Den nya
strafflagen tillat dödsstraff

for svåra politiska brott,
mord och andra brott som
slutade med dödsfall Tidigare
hade dodsstraff utmätts for
gudsforsmädelser, tvegifte,
blodskam, vissa egendomsbrott rtm Anda fram till 1877
endast

verkställdes dödsstraffet

i

Sverige offentligt.

Sonja Hedman
l3

KALEI\DARIET

INTRESSANTA BOCKER
Eftersom detta nummer av an-tecknat har Brott och straff som tema
vill jag flagga för foljande intressanta böcker i ämnet.
Arne Jarrich och Johan Söderberg
Odygcl ctch L'qncira -.folk och hrott i gamla Stockholm
Raben Prisma. 1998

Skurkar och vanligt folk
Brott ctch straf i slaktforsl*tingen
Sv Slaktforskarforbundets arsbok I 993

INOM FORENINGEN:

)

)
6-7

l4

Resa till Växjö

Se sidan 3

Datunt fbr rnedlemsmöte är ännu inte bestämt. Förhoppningsvis ska
ännu ett tillftille att höra Ingemar Goliath berätta om

t'i fä
)

' håxprocesser.

Jan G Ljungström
Skarpr€ittere, hAdel och mcistet'tnan

Carlssons bokforlag, L996

UTOM FORENNGE,N:

Irran Bratt

Glimtcn' ut' 600 ars kriminalhi,strtria
Grafisk Press. 1994

2513

Gunnar Almqvist
Sarnfttanclrag av Fryksdals hcirads dornböcker I602-l700
Värmlands museurns skriftserie nr l8- 1987

kl l0- 15

Hus
StorStockholms

Öppet

Genealogiska forening,
Fältöversten,
Valhallavägen 148

Vårmöte kl 10 00
Utstallningen öppnar kl
1

1.00

Olle Hoflund
Gli mtar .fi'an Fari la

pa I 600-talet
AB. 1994

Ekeströms Förlag

Olle Hoflund
Fci cl e r /? ct'^ v e d e r tn o cl o r s tri d e t' o cl1 m i s s gci rn i n ga

r

En bercittelse om lt den I 513- I 7 3 6
Ekeströms Förlag AB. 1995

På årets bokrea kan man fynda:
Kj ell Andersson/Per Clemenssoll
Släktforska! Steg för steg

Sonja Hedman
t+
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