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Studiebesök pa kommunarkivet
den 18 november.
Se annonsen pa sista sidan!

Mötesafton den 4 december.
lngemar Goliath berättar om dalfolk
som utvandrat till Pommern.
Se annonsen pa sista sidan

!
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Ordföranden har ordet
Mörka moln och ihållande regn - det
är den 5 oktober och verkligen
höstrusk. Första nattfrosten har tagit
dahliorna och trädgården förbereds nu
inför vintern. Det låter inte så muntert
men vintern måste man ju genomleva
för att kunna njuta av våren.
För en vecka sedan deltog vi i
Föreningsmässan på Stinsen. Varmt
tack till alla medlemmar som hjälpte
till vid vår monter. Det var många
intresserade som ställde frågor om
släktforskning, vilket också ledde till
nya medlemmar. Intresset för släktforskning tycks bara öka !
Just nu arbetar styrelsen med vårens
program och vi er glada för tips och
idder från medlefirmanla. Någon gång
kanske det finns skäl att ta upp ämnen
som varit uppe tidigare. Vi har ju fått
nya medlemmar och gamla medlemmar kanske inte kunde vara med när
det begav sig. Olika föredragshållare
har dessutom olika infallsvinklar och
det kan ge nya perspektiv.

Vi har fått kritik för

att dörren till
(Tintomararummet)
Biblioteket
stängs
kl 19.00. Dörren tår inte lämnas olåst
och obevakad efter kl 18.00. Någon
av oss finns vid dörren och bevakar
den fram till kl 19.00. Därefter gör vi
ett "efterinsläpp" kl 19.10. Dessutom
finns ett telefonnuillmer på dörren
som den sene kan ringa for att bli
insliippt. Så ta med mobilen. Hoppas
detta krångel inte
ska avskräcka
någon från att
komma till våra
mötesaftnar.
Väl mött!
Kerstin Myrehed

fttåtforsfisre

clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg7, I92 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som cir partipolitiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 185
medlemmar.

Föreningen vill öka intresset för slciktforskning,
bl a annat genom förekisningar och studiebesök.

KALENDARIUM
Onsdagen den 5 november kl 19.00
Föredrag av Ingmarie Froman om forskning kring hennes farmors moster.
Tisdagen den 18 november kl 18.00
Studiebesök på Sollentuna kommunarkiv.
Torsdagen den 4 december kl 19.00
Föredrag av Ingemar Goliath om dalfolk
som utvandrat till Pommern.
Tisdagen den 17 februari 2009 kl 19.00
Mötesafton med årsmöte.
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Farsoternas härjningar i Sverige 1750-1950
Här följer Berndt Talleruds högintressanta föredrag från den 15 april
2008 i oavkortad form. Tack Berndt för
dina stora kunskaper om farsoternas
kulturhistoria.

som friskast här i landet?
Förmodligen för åtta-tio tusen år sen, det
vill säga innan vi lämnade jägarlivet och
blev bönder. För det dr så att när människor började odla växter och hålla

När var

;

vi

tamdjur förändrades livsbetingelserna inte
bara för dem själva utan också för mängder
småkryp och
oräkneligt antal

av
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mikroorganismer. För sjukdomsalstrande
mikrober, som virus och bakterier, utgiorde
nämligen den bofasta familjen med ett
växande antal medlefilmar än långt
fördelaktigare miljö än den jägarsamhällets
fåtalig are, mer spridda och mindre bofasta
befolkning kunnat erbj uda.
Andå var bondgårdarna som smittkällor
för få för att kunna utveckla epidemier.
När stater bildades och städer byggdes fick
de epidemiska infektioner vi numera kallar
barnsjukdomar, mässlittg till exempel, helt
andra mojligheter att etablera sig. För att
en infektionssjukdom ska tå epidemisk
spridnittg krävs ett visst antal människor
och att dessa lever någorlunda tätt inpå
varandra. Men när detta väl skett blir
sjukdomen som man säger endemisk på
platsen, alltså ständigt närvarande och
därmed på sikt mindre farlig.

Smittkoppor
Från början var också smittkoppor

en

barnsjukdom och ofta förväxlad med just
mässlitrg. Sjukdomen kom till Europa från
Nordafrika i början av vår tideräkning. Till
Sverige nådde farsoten först vid 1500talets början men kom sen att härja svårt i
tre hundra år. Mot slutet av 1600-talet gick
smittkoppor om pesten som folkdödaren
nufilmer ett. Det verkligt svåra seklet blev

då inte mindre än sextio
6er dog i sjukdomen.
Skillnaden då jämfört med tidigare
17A}-talet,

miljoner

europ

århundraden var att kopporna började
angripa vuxna i stor omfattning. Man har
spekulerat i varfor just 1700-talet blev så
svårt hemsökt. En bidragande orsak var
den allt effektivare sjöfarten med kortare
restider än förr. Tidig are hade de drabbade
antingen tillfrisknat under resans gång eller
dött och kastats i havet. Nu överlevde
många så pass länge att de kunde föra
smittan vidare till fjäman hamnar och
befolkningar. En annan mojlig forklaring
är mutation, det vill säga att viruset
förändrades i sina arvsanlag och blev mer
aggressivt. Men fortfarande var smittkoppor i hög grad en barnsjukdom. Under
17O0-talets andra hälft dog enbart i Sverige
300 000 barn i den plåga som bara några

årtionden senare skulle leda till

medicinhistoriens kanske viktigaste upptäckt: vaccinationen,
Det var i Turkiet man påminde sig en
gammal erfarenhet som fallit i glömska
och gick ut på att om man förde in lite
smittkoppsvar i en rispa på huden fick
patienten ett kortvarigt obehag med feber
och sjukdomskänsla men slapp den fullt
utvecklade sjukdomen. Kunskapen spreds
över Europa och kom till Sverige 1754.
Men metodefl, som experterna kallade
inokulation eller variolation och folk i
gemen ympning, hade sina risker. Att
handskas med levande smittkoppsvirus dr
en grannlaga uppgift och många i den
ympades omgivning insjuknade. Därtör var
glädjen stor när den engelske läkaren
Edward Jenner år 1796 presenterade sin
revoluti onerade upptäckt.
Vad Jenner noterat var att mjölkerskorna
där han bodde inte fick smittkoppor och
misstänkte att det kunde ha att göra med de
kokoppor kvinnorna tvingades ha kontakt
med. Han blandade en vätska baserad på
kokoppssekret och kallade den vaccin
(efter det latinska ordet för "ko", vacca)
med lyckat resultat" Den första vaccinationen i Sverige utfördes 1 801 och 1 816
blev det lag på att alla barn skulle
vaccineras före två års ålder. Inledningsvis

städerna och jobben och den svära
trängseln i undermåliga bostäder. Samma
urveckling hade då pågått en tid i övriga
Europa, vars invån are med skräck och fasa
kunde konst atera att lungsoten skördade
fyra miljoner offer - varje år!
Samtiden noterade att tbc var vanlig are i
vissa släkter än andra och drog därav
slutsatsen att sjukdomen åt ärftlig. Om
orsaken, en bakterie som 1882 upptäcktes
av safirme Robert Koch som avslöjade
kolerabakterien, visste man förstås inget
och naturligtvis inte heller att sjukdomen
som sådan inte är ärftlig men väl
mottagligheten for den. Koch framställde
en vätska han kallade tuberkulin och
trodde att han med den upptäckt ett vaccin
mot tbc ndr han i själva verket funnit ett
medel att kontrollera mottagligheten för
sjukdomen. Tuberkulinprovet, som i bästa
fall forväntades resultera i en röd fläck på
överarmen, kom alla vi som nått mogen
ålder i kontakt med under skoltidens årliga
besök hos skolsköterskall.

till

minskade antalet insjuknade snabbt men
ökade på nytt, eftersom man felaktigt trott
att vaccination i likhet med inokulation gav
livsläng immunitet. Därför fick vi år 1839
lag om återkommande vaccination mot
smittkoppor.

Kolera
Hoppet om en bättre framtid förbyttes
redan 1817 i ny ångest och förtvivlan när
rapporter om att kolera, en dittills nästan
okänd farsot i Europa börjat spridas från
sin hemvist i södra Indien. I fem väldiga
vågor svepte sjukdomen över världen och
skördade minst hundra miljoner människoliv under 1800-talet. Sommaren och hösten
1834 härjade farsoten första gången i
Sverige. Därefter återkom den ett tiotal
gånger till 1866, då vi hade den sista
riksomfattande epidemin. Värst var 1850talet, då inget år var helt kolerafritt.
Ingen visste, men många anade, att
orenlighet hade sitt finger med i spelet.
Därför utfärdade myndigheterna regler om

hur den i vanliga fall allt annat än

G
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hälsosamma närmiljön skulle förbättras.
Gårds ägare och husvdrdar uppmanades att
läta städa sina gårdar, gator och gränder

åtminstone varje onsdag

och

lördag.

Slaktare, garvare och andra som hanterade

miljöfarligt avfall fick order om att i slutna
kärl föra bort sina restprodukter och inte
som i vanliga fall slänga dem lite var som
helst. Torghandeln med fisk och frukt
förbjö,Cs, eftersom dessa livsmedel i
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särskilt hög grad ansågs sprida sjukdomen.
Om orsaken, kolerabakterien, hade man
inte en aning. Den upptäcktes först 1883 av
den tyske läkaren Robert Koch.

Tuberkulospatienter väl påpälsade i sängar på en
sanatorieterrass.

Spanska siukan
Julen 1918 blev dyster i många svenska
hem, och inte baru där. Over hela världen
rasade sen ett halvår tillbaka en "mystisK'
sjukdom man kallade spanska sjukan.

Lungtuberkulos
Samtidigt härjade en annan farsot vdrre än
någonsin: lungtuberkulos, en sjukdom med
många namn (tbc, lungsot, tvinsot, phtisis)
och känd redan under antiken. Sin forsta
topp i den svenska dödsstatistiken hade
lungsoten under stormaktstidens 1600-tal
och de stora städernas tillkomst. Sin andra
höjdpunkt nådde sjukdomen under

som farsoten snabbt
till, var en svår influensa-

"Spanskan",

förkortades
pandemi (världsomspännande epidemi)
som ingen hade immunitet emot. Viruset
ifråga orsakade tillsammans med streptokockbakterier en dödlig lunginflammation
som bara i sverige krävde omkring 27 000

industrialiseringens 1800-tal, nrir folk
strömmade från landsbygdens arbetslöshet
4
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offer sommaren och hösten 191 8 och
ytterligare tio tusen under de följande två
årens återkommande epidemier. I övriga
världen var offrens antal minst 25 miljoner
kanske det dubbla, ingen vet säkert. Det
gör farsoten till århundradets värsta
medicinska katastrof mätt i antalet döda.
Polio
För oss som var barn på Lg4}-talet var
rädslan för att fä "barnförlamning" större
än något annat, ty det var en farsot som
med en klockas regelbundenhet slog till
varje höst. Av dem som drabbades men
överlevde fick nästan alla mer eller mindre
svåra handikapp eller i värsta fall ett liv i
respirator. Redan på 1870-talet fick
sjukdomen sitt vetenskapliga namn,
poliomyelit ("inflailrmation i ryggradens
grä märg") eller polio, som vi säger
numera. Det var då farsoten började utgöra
ett verkligt gissel i vår del av världen.
Orsaken var den allt bättre hygienen, som
ironiskt nog berövade barnen den naturliga
"vaccinering" ett tidigt umgänge med
viruset ger.
Efter ett par lokala utbrott ägde den

första svenska riksomfattande polioepidemin rum 1905, tusen fall och 868
med förlamningar. Åt 191 1 inträffade den
F
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största polioepidemin någonsin i Sverige,
kanske i hela världen. Med korta uppehåll
pågick den i tre är och resulterade i cirka
tiotusen fall, därav hälften med förlamningar.
Efter många års försök att hitta ett vaccin
mot polio kom genombrottet i början av
1950-talet. Upptäckten gav amerikanen
John Enders nobelpriset i medicin 1954,

äret efter den, förhoppningsvis,

sista

svenska polioepidemin.

Med Monvall iKall
På vår mötesafton den 15 september hade
vi som gäst och föredragshållare Donald
Monvall bördig från fjällförsamlingen Kall
i Jämtland.
Han berättade om sin forskning i hemförsamlingen ett projekt som han har
kallat En historisk resa genom Kalls
församling i Jcimtland under 4 sekler 1617

- 1991
Det hade börjat som vanlig
.

släkt-

forskning på fädernesidan men så småningom utvidgats till att omfatta alla
människor och släkter som bott i forsamlingen. Donald hade särskilt intresserat sig för var hur giftermålen sett ut såväl
mellan som inom släkterna. Kyrkböckerna
är ovanligt välbevarade och lättlästa.
Donald har dessutom samlat protokoll
från kommunalfullmäktige och domstolar
som berört de boende i Kall. Notiser om
större händelser i forsamlingen 1880-1990
har han saxat ur länets tidnin gar.

Ett stort öCh varmt tack riil alla
våra "brevbärare" som under året i ur och
skur delat ut an-tecknat till medlefilmarna.
Ni gör en stor insats for föreningen genom
utt vi tack vare er kan hålla våra
portokostnader nere.

Allt detta material finns samlat på en
CD-skivä, som gär att beställa av Donald
på telefon 070-638 16 57 eller e-post
donald.monvall@ comhem. se för den som
vill fördjupa sig i församlingens historia.
Vi hade en trevlig kväll och frågestunden
blev livlig och givande. Tänk om fler kunde ta liknande initiativ för att kartlä gga
olika delar av våra rika arkiv.

Kerstin Myrehed

Tom Hedström

Berndt Tallerud

Hur iag tann mln mans kusiner
Då min mans släkt inte var

lika
välutforskad som min egen, bestämde vi
oss att satsa på att kartlä gga även hans
släkt. Min mans mor hade kimnat oss lite
blandat material och dessutom berättat en
del. Det var där vi tänkte börja.
Min man har inga syskon och på sin
mors sida endast tre kusiner tre döttrar
till min svärmors bror. Dem skulle vi i
första hand spåra upp. Min mans mor och
hennes bror hade varit osams i långa tider,
varför några kontakter inte förekommit
mellan familjerna.

(svärmor var skånska), Halland (min mans
morbror hade troligen arbetat i Halmstad
en tid) och Göteborg (där min man besökt
kusinerna när han var c:a 10 år).
I CD-skivans sökformulär kombinerade
jag nu ett av förnamnen (med olika
stavningsalternativ), födels eär och födelseort d.v.s. landskap. Det blev givetvis
många olika kombinationer som prövades.
Som svar på varje sökförsök redovisas en
lista på utvalda personer med fullständiga
namn m.m. Vid genomläsningen av

listorna sökte jag nu efter kusinens
andranamn. När så namnkombinationen

stämde tryckte jag på funktionen "samma
adress" for att finna en man med samma
efternamn som kusinen ifråga och med ett
förnamn i enlighet med dödsannonsell.
Efter många timmars kombinerande fick
jag på så vis träff på en av kusinerna.
Nu hade vi alltså namn och adress på en
kvinna som antagligen var en av kusinerna.

f;
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Man måste vara medveten om att CDskivan inte innehåller primäruppgifter

Vad vi hade!

Vi har tillgång till några odaterade foton på
kusinerna när de var nyfodda med deras
namn påskrivna. Dessutom finns några
foton på min man och kusinerna från
barndomen. Med utgångspunkt från dessa
foton och min mans födelseår giorde vi en
beräkning av kusinernas ungefårliga
födelseår och kom fram till: 1) Karin AnnChristin c:a 1944, 2) Britta Mari-Anne c:a
1946 och 3) Inger Agneta c:a 1947 .
Nästa pusselbit var dödsannonsen från

1969 efter kusinernas far. Den hade
tydligen min svärmor bevarat trots
osämjall. Där finns som anhöriga änkan,
döttrarna och deras makar alla med
förnamn. Ann-Kristin var gift med Leif,

kan ha uppstått vid inläsningen

- fel
från

originaldokumenten - och eftersom vi ville
vara helt säkra på att uppgifterna iag fått
fram var riktiga innan vi tog kontakt, åkte
jag ut till Riksarkivet i Arninge och tittade

på kusinens födelsenotis i aktuell församling. Allt stämde föräldrarna var de

om sig själv och efter två veckor fick vi
svar. Vi fick också adressen till kusin nr
två, som vi nu också skrev till. Den tredje
kusinen var tyvärr avliden.

Kontakten med kusinerna blev mycket
lyckad och värd all forskarmöda.
Brita Ågru,

Marianne med Evert och Inger med Ove.

Med trjälp av CD-skivan Sveriges
Befolkning I9l0 (den ar tillgänglig på
Sollentuna Bibliotek) satte iae igång
sökandet. De parametrar iag kunde
använda mig av var alltså kusinernas
förnamn och deras beräknade fodelseår.
Jag begränsade också sökandet

till

Skåne

f

ratta. Min man skrev ett brev och berättade

PS. En annan väg att få fatt i kusinernas
status som gifta hade varit att beställa fram
bouppteckningen efter deras far. Folkbokföringen (skattemyndigheten) kunde
också bekräfta kusinernas föräldrar - d.v.s.
att det var rätt personer som vi hittat. D,S.

f

Allmänt om domstolsväsendet
Dornstolsarkiven är kanske den källa som ger
bäst inblick i hur människor levde och hade
det förr i tiden. Den oinvigde tror ofta att det
enbart finns uppgifter om brott och straff i
dessa handlingar, men man kan finna en
mängd andra intressanta uppgifter om hur
människor har reglerat sina relationer
sinsemellan. Hur de har handskats med sina
ägodelar och sin ekonomi. Man får inblick i
personers privat- och arbetsliv, samt deras

relationer med andra personer

?

.T

T

myndigheter.

än häraderna

Vi kan i

domböckerna se hur ofta man
processade om minsta ägostyckning och om
hur arv fördelades. Genom bouppteckningarna får man även veta vilka inventarier
och andra föremål som fanns i ett hushåll
samt tå en bild av den ekonomiska
situationen. Domböckerna ger inblickar i hur
människor påverkats av t.ex. krig, fred,
sjukdomar och fattigdom.
En dombok består av en underrätts huvudprotokoll innehållande referat av rättegångshandlingar i kriminella och civila mål samt
alla ansökningsdrendeil, om vilka det inte ar
stadgat att de skall tas in i särskilda
protokoll.
Fram till är 1849 fanns fyra instanser
rörande mål som prövades vid de allmänna
domstolarna.
Landsbygden
Häradsrätten

Staden

Tredje

Hovrätten

Kämnersrätten
Rådhusrätten
Hovrätten

instansen
Fjärde
instansen

Högsta
Domstolen

Högsta
Domstolen

Första
instansen

ä

och

Andra

häradsrätten svarade för rättskipning, dess
jurisdiktionsområde, var tingsl aget. Det
omfattade vanligen ett härad, ibland flera.
Stora härader kunde vara uppdelade på flera
tingsl ag.
I Dalarna och Norrland där en urgammal
indelnittg i härader och häradsrätter saknas
talar vi vanligen endast om tingsl&g, även
om begreppet häradsrätt här forekommer,
t.ex. Kopparbergs läns häradsrätt. Dessa
tingslag var många gånger betydligt större

Lagmansrätten

instansen

At I84g upphävdes lagmansrätten och
kämnersrätten och instanserna blev nu
endast tre. Sedan I9l I kallas de lägsta
domstolarna, oavsett om de ar belägna i
staden eller på landet, för tingsrätter.
Häradsrätten
Håiradsrätten var den första domstolsinstansen på landsbygden. Det område inom vilket

i södra Sverige.

Enligt 1734 års lag skulle

häradsting
gånger
hållas tre
årligen, vinter-, sommaroch hösteting.

Lagmansrätten
Lagmansrätten var en andra instans mellan
härads- och hovrätten på landsbygden och
omfattade minst ett landskap. Där tog man
upp överklaganden på tvistemål från
häradsrätten. Brottsmål togs endast upp om
de hade anknytning till något tvistemåI.
Lagmansrätternas arkiv fcirvaras i landsarkiven.

Kämnersrätten
Kämnersrätten dömde i första instans i
staden fram till är 1849. Den behandlade
tvistemål och enklare brottsmåI. Arkiven
förvaras i landsarkiven.

Rådhusrätten
Rådhusrätten var fore år 1849 andra instans
i staden mellan kämnersrätten och hovrätten. Därefter blev den första instans.
Rådhusrätten var den del av stadens råd som
fungerade som domstol. Den var saillmansatt av en borgmästare och rådmän.
Rådhusrätten skulle från år Il34 sammanträda alla veckor måndä5, onsdag och
lördag, med andra ord tre gånger i veckan.
Rådhusrätternas arkiv förvaras i' landsarkiven.

Hovrätten
Den forsta hovrätten i Sverige var Svea
hovrätt, vilken tillkom är 1614, och därefter
kom Göta hovrätt år 1634. Hovrätten for
Skåne och Blekinge tillkom är 1820,

hovrätten för övre Norrland 1935, hovrätten
för Västra Sverige och hovrätten för Nedre
Norrland år 1948.
I hovrätternas arkiv finns i huvudsak
domböcker i brotts- och tvistemål i olika
besvdrs- och vädjandemåI. Man kan även
finna handlingar som rör mål gällande
konkurs och äganderätt, samt fångförteckningar för länsfzingelser från år 17 68
och framåt.
Hovrätterna har varit ett privilegium för
adeln och i hovrätternas arkiv kan man bl.a.
finna adelns bouppteckningar, testamenten
och handlingar rörande arvskiften. De kunde
i vissa fall utgöra första instans vid grova

brottsmål som landsförräderi och
majestätsförbrytelser. Hovrätten var även
första instans vid brott begångna av
ämbetsmän och

d

änstemän.

Häradsrätterna och rådhusrätterna sände in
protokollsavskrifter for kontroll och därtör
finns i hovrättsarkiven s.k. Renovationer,
d.v.s. renskrifter av dessa protokoll. Detta

kan vara bra att veta om originalen i
håiradsrätten på något sätt har förkommit.
Svea hovrätts arkiv forvaras nu på
Riksarkivet i Stockholm och Göta hovrätts
arkiv finns Jönköping.

Högsta Domstolen
Högsta Domstolen är den högsta instansen i
det Svenska domstolväsendet. Kungens
domsrätt blev under 1700-talet uppdragen åt
en avdelning av rikets råd, kallad
Justitierevisionen, vilken blev ett eget
ämbetsverk 1789, kallad Högsta Domstolen.

Birgitta Larhm
Källor:
Clemensson P/ Andersson K, Sldktforska
fö, steg
Gertnert J, Kulturhistoria för skiktforskare
Nordlöf B , Rrittshistoria fö, slciktforskare
Stenmark G, Handledning för forskning i
domstolsarkiv
steg

Om du vill jämfora med det svenska
rättsväsendet av i dag så läs från länken:
regeringen,se/sb/d/l 91 2 "Det svenska
rättsväsendet - en kort introduktion".
wvlwl.

Sielfmord genom skott
I

många år har jag funderat över omständigheterna kring kronofiärdingsmannen Carl Johan Nordhs (min farfars
farfar) död i Rinna socken i Östergötland
den 1 december 1848. I dödboken (F1) för

Rinna socken finns ingen

dödsorsak
angiven men i husförhörslängden (A1:7)
har prästen antecknat "Sjelfmord genom
skott". Vidare ar antecknat att grannarna
inte vill ha Nordh boende i byn. Han var
tydligen en kontroversiell person.
Detta var allt jag visste när jag tidigare i
år vid sökning i Arkiv Digitals arkiv fann
att det finns ytterli garc en dödbok (F2) för
Rinna där det aktuella året ar redovisat,
Alltså en sorts dubblett. Och här fanns det
mer information om C. J. Nordhs död
dels att det rörde sig om självmord, dels att
det fanns häradsrättsbeslut på att han fick
begravas i tysthet på kyrkogården.
Arkiv Digital krjälpte mig med NADkod* och volymbeteckning på protokollen
från Göstringe häradsrätt och jag beställde
nu kopior av dessa handlingar från
Landsarkivet i Vadstena. Efter en och en

halv månad låg

handlingarna

i

{

min

brevlåda och hela händelseförloppet kunde
rullas upp.
Kronofjärdingsmannen C. J. Nordh hade
spelat kort med häradsdomaren Nils
Svensson i Gärdslätt hela natten och
förlorat pengar. När han mot morgonen
den 1 december bröt upp och kommit ut på
gården, sköt han sig med sitt medhavda

f

gevär.

{\

Redan sarnma dag undersökte allmänna
åklagaren kronolänsmannen Almgren omständigheterna kring dödsfallet och besiktigade också ktoppen. Hans välskrivna
protokoll beskriver utförligt hela händelseforloppet och följer hdr i sin helhet.

i

Gcirdslcitts by, Rinna
socken den I December 1848 vid anstiilld
undersökning och besigtnirg å döda
kroppen efter i livstiden varande Krono-

Protocoll håItet

firirdingsmannen C. J. Nordh från Lilla
Ijungtorp, hwilken i dog på morgonen
genom ett aflossat skott fficindt sig lifuet.

F

*

Sedan Hciradsdomaren Nils Svensson i
Grirdslcitt, i dog på morgonen hos mig
anmcilt att Kronofjrirdingsmannen C. J.
Nordh, hwilken under natten uppehållit sig
hos Nils Svensson, klockan emellan 3 och
4 på morgonen, då han skulle begifva sig
derifrån, ute på Sården med en bössa, som
han medfdrde, skjutit sig till döds, har
undertecknad i dag iffinnit sig derstcides,
för att anstrilla undersökning så wril om
möjliga orsaker till den timade olyckshcindelsen som yttre besigtning å ,fråSovarande döda kropp, hwarvid inhcimtades
av de txå stridsevarande och ibland hwilka

Nils

Svensson berctttar:

att

lr{ordh

eftermiddagen förut vid pass kl. 3 på
eftermiddagen ankommit till Nils Svensson
i afsigt att då få honom med sig åt Rinna
socken på en tjcinsteftirrcittning, som dock
likwdl icke skedde, utan kom Nordh att på
,ly'. Svenssons uppmaning, dermed uppskjuta till en annan gång. Nordh stannade
qvar hos lr{ils Svensson och upphöll sig der

sk. banko af hwilka penningar lttr. Svensson
vunnit 2 rdr. 32 sk. banko samma mynt,
och sedan han till Nordh återkimnat
öfwerskottet 32 sk. banko, ansågt spelet

vara afslutat. Icke destomindre

wille
I{ordh fortscitta att spela och framtog de
32 sk. banko, förmenande det Nils
Svensson cifwen borde spela sig till dem,
men då N. Svensson wcigrade det, sade
Il/ordh, som syntes otålig, förmodligen

deröfwer att han tappat på spelet,
" Hciradsdomaren skall wril taga desse
pengar cindå, emedan jag ej har några
flera" då N. Svensson ej wille emottaga
pengarne, återtog lr{ordh de samma. Nordh
begcirde att af Nils Svensson få låna I0
eller 20 rdr. rgs., hwilken begciran N.
Svensson förklarade att han icke kunde
efterkomma, då lr{ordh swarat "få, ja7 ej

till en början med skrifning för Ir{ils
de båda
sedermera kommo öfwerens att sinsSvenssons rcikning, hwarefter

*

F

emellan fördrifwa tiden med kortspel,
hwilket ock skedde och fortsatte under hela
natten tiU dess det uffill så, att Nordh
omsider på spelet förlorade 2 rdr. 32 sk.
banko. Ir{ils Svensson påstår att han flera
gånger under natten yrkat att spelet borde
upphöra, emedan han, som dagen derpå,
skulle resa bort, wille gå till hwila, men
Nordh påyrkade spelets fortgåfrg, under
förklarande, att så lcinge han hade pengar
skulle lr{ils Svensson spela med honom.
Skomakaren Anders Gustaf Andersson
och dennes bror Sven Johan Andersson i
Brostugan på Knippe cigor Ekeby socken,
hwilka kommit till N. Svensson fö, att
förfd.rdiga skoarbete bercittade: att de fram
på aftonen före olyckshcindelsen, inkommo
i N. Svenssons rbrm, sågo denne och Nordh
sitta vid ett bord, spelande om penningar,
då ^|y', Svensson yrkade att spelet borde
vara slut, men Nordh wille med det samma

fortscitta, yttrande under swordoffi, " så
lcinge jag har penningar ska vi spela",
hwarpå han framtog en sedel på 3 rdr. 16

"

Kortspelarna" av Paul Cözanne

låna pengarna cir jag olycklig för hela min
tid", tillciggandes "will Hciradsdomaren ej
låna dem åt mig, så kan han skcinka dem åt
mina barn, ty ja7 kommer aldrig mera hem
med lifwet", derefter bjöd lttrils Svensson
honom jemte några andra ncirvarande på
en sup brcinnwin, då Nordh swarat "jag
har supit så mycket jag gör", tog
sedermera adjö och gick ut, då straxt
derefter ett skott aflossades, hwarpå en af
de ncirvarande yttrat: "nbr sköt han
afskedsskottet". I{its Svensson g'ick derefter in uti ett annat rum för att lctgga sig,
då han legat en liten stund, kom han att
tcinka på det avlossade skottet och fann att
dermed icke kunde stå rcitt till, klcidde på
sig, gick ut och påtrciffade Nordh liggande
framstupa vid sin granne Lars Jonssons

stuguv(igg, gick sedan tillbaka in, tog en af
förutncimnde skomakare med si1, gick åter
ut, då de funno Nordh liggande död i sitt
blod.
Vid besigtningen av den döda kroppen

Den 15 december verkställdes så obduktionen av Nordhs ktopp på en äng tillhörig
Gärdslätts ägor av en Oscar Egerström.

befanns den på förutnämnda strille li7-

om

Obduktionen var enligt protokollet mycket
noggrann och detaljrik och Egerström

intygar

gande framstupa mot iorden På det
skjutgevcir, med hwilket skottet blifvit
aflossat emot vcinstra ögat, hwariSenom
bildats en wid öpning diupt inåt hufwudet,
i hwilket skottet qwarstannat. Sedan liket
blef aJklödt, kunde icke förmcirkas annat

till slut att det rör sig

självmord.
Häradsrättens utslag kom den 14 ianuari
1849. Där konstateras att Nordh har själv
avhänt sig livet och att det inte finns någon
misstanke mot annan person. Häradsrätten
förordnar att Nordhs döda ktopp skall
begravas i tysthet på kyrkogården. Nordh
begravdes den 2 februari 1849.

i midten of ry88en.
Hos den aflidne befanns en Plånbok,
innehållande åtskilliga handlingar iemte
32 sk. banko, hwilken bok förseglades med
Hciradsdomaren Nils Svenssons sigill, och

cin en mindre blånad

Nya funderingar har infunnit sig. Hur
kunde man stå ute på en äng och obduc era
en kropp i mitten på decemb er? Hur kunde
häradsdom are Svensson spela kort med en
underordnad en hel natt? Hur kunde änkan
Hedda Andersdotter, som levde till 1887,
försörja sig och sina fem barn? Dessa
frågor måste jag tyvärr liimna obesv atade.

nu mera förvaras hos undertecknad,
dessutom medförde han I skiutgevör, I
skjutwciska, I hagelpung, ett kruthorn, I
knallhattsdosa, en snusdosa och 10 sk.
banko koppar skiljemynt, hwilket alt tillika
med den aflidnes klcider togos i förwar,
och har liket blifwit nedlagt uti en fö,
tilffiillet dertill ihopslagen brcidlåda, som
nedsats uti en upptagen Sraf i en intill
Grirdslcitt s by ncirabeki gen cin7.
Sålunda undersökt och besigtigat,
beQgar dag och stcille som förut skrifwit

Olof lr{ordh
riksdaler (rdr.) = 48 skillingar (sk.)
1845-50 kostade 10 st 5" spik 18 sk.,
1 skålpund ljus 1 rdr. och 1 par strumpor
1 rdr. 6 sk. (Lars O Lagerqvist). DS.

P,S. 1

står.

* Nadonella ArkivDatabasen (NAD) innehåller arkivförteckningar från Svenska

E. H. Almgren

Statens sökb ara arkiv (www.nad.ra.se).

Tillcigg:
Hemmabrukarne Carl Johansson och CarI
Petter Pettersson i Gcirdslcitt infwnno si1

Foi.skärhiälp;:på.Arhifige

vid ,fråsovarande undersökning, tilltjcinnastfwande det I'{ordh, fö, cirka tre
weckor tillbaka i deras ncirvaro wid
Gördslcitt yttrat: att derest fattigdom eller
belcymmer skulle trcinga honom alt för
mycket, skulle han skjuta sig till döds. Som

'

Under hösten fortsätter forskarhjälpen
enligt det upplagdu t.^t?*^ut - :e förra
nuffieil x1 ,[n,6Chät.,

-

,lAlltSå,, den .'7'Ur::,8:e,

däCörnbei. För tidei ' 6eh" ,.,ö,wiäa,,, ,r otätjer
hänvisas till rutan i an-tecknat 3-2008.

ofwan.
E,.
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Dorothy Glantz har läst:

Giftmörderskan Karin Nilsdotter och hennes spår i arkiven
När författaren Ewa Johansson i sin
Om du som släktforskare har hållit på ett
släktforskning hittade sin farfars monnors
tag, kommer du lätt in i läsningen av

F

morfars mor Karin Nilsdotter anade hon
inte att det fanns tillräckligt med material
för att skriva en hel bok. I död- och
begravningsboken fanns en notis om att
Karin hade förgiftat sin man och detta
ledde till vidare efterforsknin gar i dom-

avskrifterna. Men jag skulle ändå rekommendera denna bok till nybörj are, som en
vägledning till hur man kan gå till väga för
att ge stoff åt sin forskning.
Läs denna spännande och välskrivna
berättelse !

böcker och andra arkivhandlingar.
Resultatet iir en bok som berättar den
sanna och tragiska historien om Karin som
1794 blir avrättad som straff för att hon har

hennes spår

Giftmörderskan Karin Nilsdotter och
i arkiven av Ewa Johansson

ISBN

97 8-9

I -97 4598-3-9, www. aneken.

se

tagit livet av sin make, Per Jonsson.
Rättegångsprotokollen berättar ingående
om dådet som utfördes i kärlekens namn då
Karin hade inlett ett förhållande med

Styrelsen 2008

drängen på gården
Karin dr endast 15 år gammal ndr hon
gifter sig med den z9-ärrga Per och läsaren
anar Karins icke-känslor för sin make Per
långt innan "drängen på gården" dyker

Kerstin Myrehed, ordforande
Tel I54 26 55
e-post: kerstin.myrehed @ swipnet.

Brita Ågretr, vice ordforande
Tel 35 74 20

upp. Historien om mordet utspelas i

e-post: brit a.agren

Bökem äla, Åryds socken i Bleking" från
oktober 1793 till november 1794.
Boken dr suveränt uppbyggd: författaren
Ewa Johansson presenterar först hela

@

swipnet. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 154 48 01
e-post : karin.henriks son @ sawast. se

historien från grannens misstanke till

Marie Testorf, kassör
Tel 7 54 22 8l
e-post: testorf@ telia.com

avrättningen. Därefter kommer avskrifter
av domboksprotokollet, bouppteckningen,
Göta Hovrätts utslag, nådeansökning arna
mm allt som understöder forfattarens

-

se

Hans Carlheim
Tel 35 46 80

forsknitrg och slutsatser.
Berättelsen om Karin Nilsdotter illustrerar hur viktigt det rir att ge liv bortom allt
samlande av datum och platser. Iag kunde
känna mig som en del av vardagen när det
berättas om hur Karin besökte "kloka
gubben" i skogen; hur hon spann vidare
vid spinnrocken medan hennes man vred
sig i smärtor; hur butiksbiträdet inte ville
kännas vid försäljningen av giftet. Och till
sist, allt nekande, alla lögner och så småningom den bistra sanningen att hon
faktiskt med avsikt hade matat sin man
med både råttgift och salpetersyra!

e-post: carlheim

@

hem. utfors. se

Brita Orre
Tel 7 54 25 96
e-post: brita.orre

@

swipnet.se

Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se

Ändrad postadress, e-postadress och
telefonnurlmer anmäls till kassören
Marie Testorf, se ovan.

1l

Vinterholt Margaretha
Engelbrekts väg 75 B 1 tr

Avsändare:
ollentuna S läktforskare
cla Kerstin Myrehed

I9l 62 Sollentuna

S
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Vidfares väg 7
I92 77 Sollentuna

ofl#$tunff
{iffitforsSsrp
Tisdagen den 18 november kl 18.00
Turebergshuset (f d Kommunalhuset), Sollentuna centrum

Studiebesök pa Sollentuna
Kommunarkiv
I arkivet finns handlingar som berättar om kommunens/socknens historia

under sex århundraden

- bl a kartor, brev, protokoll och fotografier.

Fri entr6 men föranmälan måste ske titt Brita Ägren tel 35 74 20 eller
e-post >brita,agren@swipnet.se< senast den 17 november då
deltagarantal et är beg ränsat.
Välkommen!

Torsdagen den 4 december kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

,,,r de sålde sina hemman
och drog till Pommern .rrr
Ingemar Goliath berättar om 1690-talets utvandring
från Siljans-socknar i Dalarna samt
något om initiativtagaren Nils Bielke, herre till Salsta i Uppland
och fältmarskalk under Karl Xl:s krig.
Fri entr6. Kaffe serveras.
Välkommen!
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