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Digerdöden och koleran 

Minnet av digerdöden, pesten som ju dödade en avsevärd del av Nordens folk i mitten 

av 1300-talet, lever ännu i folkminnet. Koleran som hemsökte socknen såväl 1834 som 1856, 

gav minnet av digerdöden ökad aktualitet. 

Jag hörde talas om att de begrov en levande tös, berättade 1946 Karl Persson, som var 

född 1864. Hon skulle fått en smörgås för att hon gick ner i graven. Sen skotta de jord på 

henne. Då skulle digerdöden stanna. De dog ju rätt och slätt (allesammans) förut. Nej, jag vet 

inte, var det skedde (5109, s. 16). 

Men flera andra kan uppge, var denna grav finns eller funnits. En minnessten står i 

vägkanten bortom - Emma Andersson på hemmet, född 1863, berättar: jag har hört att när 

digerdöden gick, begravdes två levande barn med var sin smörgås i handen på Sjönnereds 

mark. Där är en liten kulle än i dag, som de aldrig kör upp, men de kör (plöjer o.s.v) runt 

ikring. Det skulle göra, att sjukdomen upphörde (5109, s. 14). 

Bernhad Magnusson från Kåhult, född 1875 säger: det var när koleran var här, då 

grävde de ner en flicka i Sjönnered. De gav henne en smörgås för att hon inte skulle gråta. 

Hon var inte sjuk. Jag vet inte, om de kunde peka ut, var den graven var (5732, s. 3). 

Lisa Johansson, född 1866, har bidragit med följande uppgift: Bort i Dalagården eller 

Gissle sörut tog de två barn och grävde ner dem levande för att sjukan skulle sluta. De skrek 

och bad att de skulle akta deras smörgåsar (5016, s. 11). 

Lisa tillägger: Det var en kvinna här och en karl i Sätila, som överlevde digerdöden och 

de kom tillsammans. Lisa vet dock inte, att endera gick upp på ett berg och därifrån fick se 

rök från en skorsten o.s.v. 

Karl Gustafsson, född 1863, berättar: Det var en i Toarp och en i en annan socken, som 

överlevde digerdöden. Det var en karl och ett fruntimmer. De begav sig ut och vandrade och 

träffades. K. G. har inte hört talas om någon, som begravdes levande, men ”Gud hjälp” sa de, 

när någon nös. Det kan man få höra än i dag (5016: 10). 

Koleran gick här 1834, säger Karl G:n. Här dog många. De har en hel kyrkogård för 

sådana, som dog av kolera. De låg och kräktes, det var som diarré och kramp. Här var en som 

foga av dem till kyrkogården, han körde både dag och natt (5016, s. 10). 

Koleran gick här 1856, berättar August Andersson på hemmet, född 1867. På 

Blomsholm dog flere och till Glades någon. Här dog ett halvtjog personer. Det var krampvred 

igenom kroppen. Slättekleven – Anders hette han – hade det om hand att köra liken till 

begravningsplatsen. Han hade en annan karl till hjälp. De söp sej fulla var gång de skulle ut 

och hämta ett lik, för att det skulle skydda mot smitta och ge bättre humör. De hade oxar och 

körde liken på släpa om nätterna. 

I Ikärna dog de nästan allihop; det är ett torpställe (under    ). Där bodde en målare, som 

hette Lars Petters Gustav, då, sedan bodde Skomakars Gustav där (5109, s. 15. Uppt. 1946). 

Emil Börjesson på hemmet, född i Fjärås 1874 men som barn inflyttad till Smedstorp, 

meddelade 1958: En kolerakörgård har vi här (rätt nära ålderdomshemmet) och en i 

Sjönnered. De körde bort dem (liken) i högar och kläder och allt. De som körde skulle vara 

fulla för att de inte skulle få sjukdomen.- Digerdöden, då nös de ihjäl sej, tala far om. ”Gud 

hjälp dej!” sa alltid far, när någon nös. Det sa de gamle på allvar, för de var ju mycket 

vidskepliga (6008, s 50). 
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Milstolpar 

Vid ht 1759 upplästes ett brev från landshövdingen i Vänersborg (Johan Råfelt, född i 

Stockholm 1712, landshövding i Älvsborgs län 1756, död 1763), varuti upplyses, att han vid 

sin resa på denna ort erfarit, att hel-, halv- och fjärdedels milstolpar vid landvägen äro av trä 

uppsatte, där likväl den övriga delen av länet slika landsvägsstolpar äro av sten upprättade, 

som icke allenast medförer varaktighet utan ock skogarnas besparing, varföre som herr 

landshövdingen finner nödigt att stenmilpålar böra anskaffas och uppsättas, han anmodat 

domhavanden häröver höra invånarna.- 

Häradets invånare förklara, att de för några år sedan uppsatt ekemilstolpar, dem färgat 

och med bleckplåtar försett, vilka pålar ännu äga bestånd. Och som häradet i några år haft 

flere utgifter, både till tingsbyggnad och kyrkoförbättringar, måst giva dryga soldatelegor 

samt till sådane ansenlige utgifter äga svaga villkor, i synnerhet som i denna ort varit flere år 

missväxt, så förmoda häradets invånare att hur landshövdingen lärer finna, att dem icke nu är 

möjligt, utan allmän undergång, anskaffa stenpålar, varföre de anhålla att därifrån befrias, 

helst ekepålarna äro nu behållne (i gott skick), och vilja ej ej undandraga sig framdeles, då de 

nu varande bliva odugliga, att anskaffa stenpålar. 

Vid vt. 1784 inlämnade länsmannen Johan Lenberg till rätten räkning på den kostnad, 

som uppgått till elva milstolpar och en vägvisares transporterande och uppsättande här i 

häradet samt tre gästgivaretavlors uppköpande och målning sig bestigande till 19 rd. 18 sk. 

Man beslöt att betalningen skulle utgå av häradets sakören (bötesmedel). 

Vid ht 1804 skrevs: I anledning av kronobefallningsman Bökmans hos domhavanden 

gjorde requisition grundad på K.B:s i länet lämnade föreskrift voro detta härad hemmansägare 

till denna rättegångsdag inkallade i ändamål att höras om nya milstenars och vägvisares 

anskaffande samt de gamlas reparerande, där så nödigt tarvas, och infunno sig vid upprop 

följande fullmäktigar, nämligen för Bollebygds socken Anders Hansson i Ingelsered, för 

Björketorps Carl Jonsson i Gunna samt för Töllesiö Anders Larsson i Torsta, varvid 

kronolänsman C.H. Hoof även förekom och inlämnade så lydande: 

Förslag över kostnaden till nya milstenars och vägvisares anskaffande samt de gamlas 

reparation i Bollebygds härad upprättat till ödmjukt följe av herr kronobefallningsman 

Bökmans ordres under den 1 nästlidne augusti. 

Å landsvägen som leder mellan Göteborg och Borås: 

1. Milstenen mitt för Bugärdes kopparhammare: mosset avskrapas och bokstäverna 

svärtas för 21 sk 8 rst  

2. Fjärdingsstolpen vid Brändesten bör avskaffas, ny som anses kosta 2 rd, foten muras 

då sten även framskaffas för 1 rd. 16 sk. 

3. Vägvisare vid Hällingsjö: foten muras ny och något högre än förut, vilket anses 

kosta då sten även framskaffas 1 rd. 6 sk., mosset avskrapas och bokstäverna svärtas 

för 1 rd. 

4. Fjärdingsstolpen vid Kyrkhult. Foten ommuras och flyttas närmare vägen, vartill 

åtgår 1 lass sten för 32 sk., uppmuringen 1 rd.16sk., bokstäverna svärtas för 21 sk. 8 

rst. 

5. Fjärdingsstolpen vid Gräsryd. Foten ommuras och flyttas närmare vägen, vartill 

åtgår 4 lass sten á 8 sk – 32 sk., uppmuringen 1 rd. 16 sk.  
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6. Milstolpar vid Räflanda. Foten kan repareras för 16 sk, bokstävernas svärtande 24 

sk. 

 

Åska och norrsken 

Karl  G:n f. 1862 berättar: Åskan kallade de tordön, då jag var litet barn. Kanhända de 

kunde nämna Goa ock. Att Tor var ute och körde, sa de gamle. Dä blekar, sa de. Har aldrig 

hört benämningar som torkil eller åskekil. De gamle gick in i kammaren, när åskan gick. Där 

trodde de att de skulle bli bevarade. Var de ute på markerna, ställde de sej ofta under ett träd, 

men det är farligt. Vid Björboås var en stor ek. Under den gick en karl och ett fruntimmer åt 

för över sjutti år sen, när åskan slog ner i eken. En bonde på Smedstorp köpte den eken till ett 

vattenhjul (5113, s.29). 

Karl Persson meddelar: Åskan kallade de för tordön. Somliga sa: ”Nu kommer Tor och 

åker på sina ressler igen, eller drar sina stockar”. 

De gamle tog fram bibeln och satte sej att läsa, när de fick höra åskan. De trätte och 

slogs, men så fort åskan började mullra, tog de bibeln fatt. – Flinta hittade de, där åskan slagit 

ner. De skar glas med flinta förr. 

Kornmogen var blixt, fast att den var långt borte. Sellablek sa de på Hönö, när jag var 

där. Om de inte sa, att sillen blänkte i sjön (5113, s.31). 

Norrskenet kom alltid från väster, sa K.G.:n 1946. En del sa, att sillen går till i havet. 

Det skulle bli mycket kallt, om norrsken visade sej om vintern (5113, s.30). 

August Andersson, f. 1867, sa: Tordön sa de. Det blekar. De gamle ville tända ljus och 

sätta sej att läsa bibeln, när åskan gick. Många var väldigt rädda för åskan (5113, s.32). 

 

 

Himlakroppar 

Månens olika faser har man observerat och rättat sig efter. Karl Persson anförde 1946: 

De skulle lysa på ny. De gick förbi nät (nedanet) så mycket de kunde. Det var änna förbjudet 

att slakta på nä. På ny blev det drygare ocfh mera lättätet men på nä kröp det ihop. Ved och 

timmer skulle alltid huggas på ny, det torkade bättre och brann bättre, blev ljusare låge. Det 

ryker och piper och det blir så mycket rök utav ved, som är huggen på nä, det har vi prövat så 

vi vet det. 

Trängeny – det kan bli två ny, innan nyårsnyet kommer. Trängenyt tränger sej emellan. 

Liten ring kring månen betyder oväder, stor ring tork (5113, s.27). 

Är vintergatan ljus blir det stark vinter. Är den mörk, blir vintern mild (5113, s.26). 

August Andersson har lämnat samma uppgifter som K. P:n. Han säger också: Hänger 

nyet mycket på bokta, så blir det regn. Hänger det rätt upp och ner. Bir det tork. – Gubben i 

månen sa de (5113, s.26). Av stjärnbilder erinrade sig Karl Persson: Trögerocken, 

Fyrahjulingen, Sjustjärnan (5113, s.271). 
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Stenar, kasthögar 

Trollen i Bueråse berg kastade en sten mot Björketops kyrka. Den for emellertid för 

långt och ligger på Brötakullen, så berättade på sin tid Emil i Vika, född 1865 (Uppt.1933 av 

Helmer Olsson. 3184, s. 32). 

August Andersson, hemmet, som var född i Kåhult 1867, kände till åtskilliga stenar 

med namn: Fläskestenen låg nära Dunderhyttan. Den var mycket stor. Nu är den 

sönderskjuten. Jag vet inte, varför den kallades så. 

På Furubergs skog låg en pustesten. När egypierna (folket från den skogstrakt som 

Egypten). gick till kvarn eller kom från kvarnen i Katrinefors med sina påsar, pustade de alltid 

där, för det var halvvägs. Var det torrt, hade det dunstat ut mjöl på stenen, för de satte alltid 

ifrån sej påsen på stenen. 

Brännvinssten är på Rävlanda skog. Där stannade de och söp, när de hade varit och 

hämtat brännvin, och när de på väg till kyrkogården bytte bärarlag. 

Det fanns stora stenar, som det kunde synas något spår i. På Habäcke utmarker intill 

Buagärdes gräns var en sådan jättesten. I den var det trövet som en stor fot, det var bara 

trampat med en sko. Stenen är vid som detta rummet. Jättastenen kallades den. Pepekullen är 

nära intill och Kåhult arrenderade den marken. Hitom var Orraberga och Hagedals lider är 

nära intill (5109, s. 8). 

Karl Gustavsson berättar: På Bråtakullen låg två stora stenar, som järnvägarna sköt 

sönder, när banan byggdes. Dem hade troll kastat för att slå ner kyrkan, sa de gamle.- På 

Erikssons skog i Mossen ligger en stor sten på tre mindre stenar. Sex par hästar skulle inte 

orka dra den. Den skall ock vara kastad av troll (5109, s. 10). 

Det var en dödsplats inte långt från mitt hem. Där hade Sven Anderssons far på Kinna 

Sand suttit och dött. Han var upptröttnad och hade satt sej vid en gärdsgård. Där är ett litet 

skåberg (ett sakta sluttande berg), som hällar ner emot vägen. De var rädda, när de gick förbi 

där om kvällarna, men jag har aldrig hört att de kastade något där.- Han hade gått tre mil från 

Göteborg med garn, som han lämnade ut till väverskor. Så berättade 1946 August Andersson, 

född i Kåhult 1867 (5109, s. 7,8). 

Karl Gustafsson bidrar med följande: Det var en karl från Villingsgärde, som blev lovad 

pengar, om han kunde springa till Hällingsjö efter brännvin och vara tillbaka efter viss tid. 

Han störtade och dog inte långt från Furuberg och där blev han nergrävd. När de myllat ner 

honom, la de några stenar över den fläcken och sen skulle alla ha med sej en liten sten och 

kasta där, så det blev ett riktigt röse. Det höll de på med länge och jag tror att en eller annan 

kastar dit en sten än. Jag har aldrig brytt mej om att kasta något där, och jag vet inte, varför de 

gör det. – Händelsen inträffade långt före min tid. 

På Sjönnere lycka står några stenar uppsatta. Det skulle varit kungar eller riddersmän, 

som gått ihop där och druckit (5016, s. 13). 

Varpet vid Nedsjön, där är ett kafé nu, men det kallas Snurpet, säger Albin Andersson i 

Bråtakullen, född 1844. Det var en gammal gumma, som hade getter, hundra stycken, som 

följde henne. Hon dog på Varpet (6056, s. 7). 
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Emma Andersson på hemmet, född 1863, kände inte till något offerkast. Det var en från 

Smedstorp, som körde ihjäl sej i Fulahoppet vid Gingsjön, berättar hon. Han bröt nacken av 

sej, Det skedde före min tid. 

 

Kungar 

Det kom finnar till Oskar I och ville ha hjälp mot ryssen. ”Nej, jag bryr mej inte om att 

hjälpa det lusiga Finland”, svarade han. 

Men han fick lusesjuka, och den dog han av (Aug.A:n 1946. 5109, s 23). 

Oskar I var i Hambo lier eller Hambrö lier (hos Kungsbackagumman) och blev botad av 

Britta – Stina för lusesjuka. Hon befallde att de skulle slakta en oxe och proppa hål i skinnet. 

Kungen skulle ligga i skinnet med utsidan utåt. Lössen skulle krypa genom hålen och i löa. 

De kröp allihopa lusa ut och kungen blev ren. Han sa till Britta-Stina, att hon fick samma 

rättigheter som en doktor (Karl Persson 1946. 5109, s. 25). 

Karl XV kom till en stuga och ville låna hus ocfh det fick han. På morron kom hustrun 

in och fick höra, att det krassla i hans kläder. Hon trodde det var en råtta och slog till med en 

käpp. Men det var kungens klocka och den slog hon sönder. 

Karl XV var på Axevalla hed. Där ville han ta livtag med den starkaste knekten. 

Översten skickade fram en liten knekt, som hette Kraft. ”Den ä inget att komma med”, sa 

kungen. Så tog de livtag i alla fall och det drog om en stund. ”Du bara går och plågar ut mej”, 

sa kungen. Då la Kraft kungen under sej med en gång. Se Karft var så stark och vig, så ingen 

kunde slänga honom (5109, s. 23,24). 

 

Smedstorp 

Smedstorp nämnes i 1547 års jordebok. 

Vid tinget i Fleskem (nu Flässjum) i juli 1675 framträdde för rätten Gunella 

Andersdotter i Fleskem, av äkta säng och ärliga föräldrar, klageligen besvärandes sig över 

herr överstens välb. herr Wilhelm Jerneskiölds betjente skräddaren Lars Svensson att han 

henne igenom äktenskaps loven lockat och barn sammanavlat, varande gärningen gjord i 

Fleskem, greve Dohnas frälse. Svaranden tillböd i förstone neka så loven som beblandelsen, 

dock omsider till loven av nämndemannen Anders Torsson i Erstorp övertygad, vilken på sin 

avlagde nämndemansed således bekände att förberörde skräddare bad honom följa sig till 

benämnda Gunnelas moder, anmäla han ären och för honom till doteren fria, tillspörjandes 

fördenskull honom om han ej på ärlighet och redelighet ville hålla fort, såsom ock om han 

hade något silver henne att förära, begärandes av nämndemannen en silversked till läns (lån), 

vartill han sålunda bejakade: ”Om jag visste du hölle fast, ville jag försträcka dig med två 

silverskedar, men nu haver jag ingen hos mig förrän jag kommer hem till min hustru”. 

Häffden (hävdandet) måste ock Lars tillstå i anseende han kunde ingen annan för sig 

framvisa, därtill med haft sitt umgänge där en lång tid. Icke dess mindre bär barn vittne. 

Under denna aktions och saks förhörande inkom välbemälte herr överste Jerneskiölds 

skrivelse av sådant innehåll: Haver skräddaren Lars Svensson med en piga på hans gård 

Smedstorp i prästens och herr överstens son kaptenen herr Johan Jerneskiölds närvaro låtit sig 
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fästa och därpå handsträckning gjort och givit, med begäran att denne skräddare androm till 

sky och varnagel måtte näpst och straffad bliva. 

Inropades Lars Svensson med tillfrågan om han äktenskap med Gunella hade betänkt 

sig vilja fullborda, därtill han alldeles vägrade. Såsom tingsrätten befann honom således 

ovillig, sakfällte rätten honom efter lag kap. 3 Giftermålsbalken att plikta 40 daler silvermynt 

till tveskifte, giva henne morgongåva efter sitt hennes stånd och mätesmanna ordom, desslikes 

barnet som lag säger i kap 18 Ärvdabalken hjälpa till att föda, att dess moder kan komma till 

Guds församlinge gemenskap och kyrkones friheter igen samt skäligen ersätta och refundera 

vad skäligen kan bevisas honom (som matfriare) uti huset förtärt och consumerat hava. Uti det 

övriga remitteras bägge till forum ecclesiastikum (domkapitlet i Göteborg). 

Vi mötte i denna berättelse de första Järnsköldarna. En blick i Elgenstiernas ”Svenska 

adelns ättartavlor” uppenbarar, att ätten Jernsköld härstammar från Wilhelm Keldunck till 

Munkeberg i Grevbäcks socken (vid Hjo) samt Smedstorp i Björketorps socken och Ingsered i 

Sätila, som var född 1617 på sin mödernegård Aspelunda, tjänte sig upp i 30-åriga kriget, 

adlades 1648, blev major vid Västgötadals reg. 1650, överstelöjtnant där 1657, överste för 

regementet 1660, vice guvernör i Bohuslän 1677, död 1690 och begraven i Grevbäcks kyrka. 

Johan J., son till Wilhelm J. var född 1648, major vid Västgötadals reg 1677, dömd att 

mista tjänsten för utpressning från en sjuk soldat. 1688. Död 1719. Gift 1683 med Sara Maria 

Scholten hade han med henne tretton barn, bland vilka vi senare skall finna sonen Carl 

Lambert, född 1693 som herre till Smedstorp och boende där. 

Vid tinget i juli 1675 ”föredrog översten herr W. Jernsköld rätten, huru såsom en annan 

hans tjänare och gårdsfogde Lars Andersson uti hans frånvaro haver räntorna av hans bönder 

uppburit, av vilka han till några och femtio riksdaler emellan Holta och Slätthult borttappat 

och emedan ingen från det han penningar tappade och saknade samma väg framfarit mer än 

Thore och hans hustru i Holta, vilka han förmodar dem hittat hava (och) översten vid sin 

hemkomst fick veta uti vad olycka han råkad var, sände han strax sin tjänare till samma 

nämnde karl och begärde han ville komma till honom, att han skulle förnimma, om han ville 

tillstå samma penningar hava funnit, varför han tillböd honom hans väg betala, men Thore 

kom intet. Fördenskull sände översten till honom tvenne nämndemän Bengt i Backa och 

Anders i Kärret att vidare att förnimma, om han ville bekänna, men honom intet därtill kunnat 

beveka.- 

Rätten förehöll på det flitigaste Thore att bekänna sanningen. Men Thore nekade att han 

funnit samma penningar och tillbjöd sig att vid nästa ting med sexmannaed fria sig och sin 

hustru för skuld i saken.- 

Befallningsmannen välbetrodde David Månsson tilltalade år 1681 på sin husbonde 

överste Wilhelm Jernskölds vägnar Fläskiums åboer angående ett kronoålfiske, som i 

strömmen därsammastädes skall vara beläget.- 

Överstelöjtnanten Pendrich på Apelnäs begärde 1681 att få ”njuta och erhålla den 

skogen som är belägen på östra sidan om ån, uti vilken Dufwekleven är belägen och uti vilken 

samtelige interessera till laga skifte och delning, på det han sin andel därav må kunna själv 

försvara och däröver disponera efter godtycko. ”Han måste angående skogdelningen samråda 

med följande jordägare: Fru grevinnan Hedvig Mörner för Skogsgärde och Stockabäck, 

översten Wilhelm Jernschiöld för Habäck, välborna fru Karin Stake för utjorden under Backa, 
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välb. fru Karin Oxe för Kärret, Buerås, Nedre och Övre Wärred och Elmås samt 

regementsskrivaren välb. herr Magnus Lamb för Lilla Wärred. Rätten resolverade att berörda 

avvittring skall, vill Gud, nästkommande den 22 juni anställas i samtlige interessenters 

närvaro. 

Jernsköldar förekommer ofta vid tingen i Bollebygds härad. Följande är hämtat ur 

domboken för ht 1737: 

Överjägmästaren välb. herr Carl Lambert Jernsköld kärade till bonden Hans Larsson i 

Bråtared för huseröta på frälsehemmanet Hede samt att svaranden i olaga tid och utan 

uppsägning gått ifrån sitt lagstadda bruk, varföre herr ö.j. påstår, det han efter 16 kap. 7§ 

Jordabalken må bliva ansedd samt betala tvenne dagsverken för var vecka ifrån november 

månads början år 1733 till den 25 mars 1734, varjämte herr ö.j. påstår att få av honom 

huserötan ersatt efter ingiven husesyn till 32 daler och 7 öre smt, för vilka saker han honom 

icke tillförene kunnat tilltala emedan svaranden ej haft något visst hem förrän förlidet år 1736. 

Svaranden nekar intet att i olaga tid och utan uppsägelse hava gått ifrån hemmanet, men 

som han varit fattig och icke kunnat hävda eller bruka detsamma. Angående huseröta så 

tillstår han väl att den har kunnat vara så stor men menar att hava gjort full byggning under 

sin tid. 

T.R. föreställde parterna förening, varpå herr ö.j. utlät sig. att han vill på denna 

föreställning eftergiva huserötan men påstår plikt för avvikandet jämte ersättning för de 

bristande dagsverken jämte rättegångskostnad till 3 daler smt. 

Rätten dömde Hans Larsson att betala de av honom eftersatta dagsverkena, två 

dagsverken per vecka under fem månader, varje räknat till 8 öre, som tillsammans gör 10 

daler samt enligt 17 kap. 7§ J.B. för sin olaga avflyttning från hemmanet Hede att böta 10 

daler samt därjämte ersätta herr ö.j. 2 (ej 3) daler för rgs. kostnader. 

Lantjägmästaren ädel och högaktad herr Erik Gensler tilltalade 1737 överj:m. C.L. 

Jernsköld 1. För en olaga intaka (inhägnad odling) på detta härads allmänning och 

skogstrakten Hedboås. 2. För tvenne olagliga svedjor, å vilka han bärgat ¼ skeppund hö på 

vardera. 3. För tre olovligen huggna ekar på häradsallmänningen, den ena i skogstrakten 

Musiöåhs, de andra vid Drägegrana. 4. För olagligt huggna 99 st. björkar på samma 

allmänning och den s.k. Brändeskogen, vilka björkar sedan av Jöns Andersson och Lars 

Jönson i Måsbacka, Härryda socken, skola blivit till handpikar upphuggne och till Göteborg 

försålde. 

Jernsköld hade ej inställt sig. Uppskov. 

Vid samma ting ventilerades en tvist mellan Bengt Bengtsson i Willingsgärde, Hans i 

Sandlid, Jöns i Furuberg och Oluf i Skiönered angående sågning. Bengt berättade inför 

domstolen, att ”de härom äro blevne förente hos deras herre och husbonde ö.j. välb. herr C.L. 

Jernschiöld”. 

Vid st. 1740 tilltalade ö.j. C. L. J:d åboerna i Gräsryd Assar Nilsson, Nils Månsson, 

Lars Larsson och Börje Pehrsson för det de undandraga sig att hålla gärdesgård emellan 

frälsehemmanet Hede och kronoskattehmt Gräsryds ägor i åker och äng. 

Svarandena andraga härvid att de väl vilja stänga för sina åkrar, men emellan herr ö.j:s 

hemman Hede och deras åboende skattehemman är en gård som heter Barekulla, vars ägor går 

emellan Hede och Gräsryds ägor och för den vilja de intet täppa. 
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Herr ö.j. påstår att där svarandena ej vilja instänga sina åkrar, dem då må bliva förbjudet 

att utdriva herr överjägmästarens fä ifrån sina oinstängde ägor, då han släpper dem på sitt och 

de då kunna inkomma på svarandenas. 

Utslag: Som Barekullas hemmans åboer ej äro uti dett mål instämde, ty uppskjutes 

tillnästa ting, då de härom kunna höras. 

Till ht. 1740 hade ö.j. C.L J. instämt Anders Larsson och Pehr Larsson i Backa med 

deras hustrur och tjänstefolk för att de återlevererat den pant, som herr ö.j. låtit utpanta hos 

corporalen Johan Lehnberg och hos desse svarander i förvar satt. Vid uppropet gav herr ö.j. 

tillkänna att saken är förlikt och han fått sin förnöjelse, som antecknades. 

I domboken för vt. 1742 återfinnes följande kvitto: Utav räntemästaren och 

tullinspektoren herr Peter Wigart haver jag till sorgekläders uppköpande för mig och mina 

kära barn efter min saliga hustrus dödeliga frånfälle fått till låns 300 daler smt uti goda 

transportsedlar därföre jag pantsätter mitt ograverade frälsehemman Willingsgärde uti 

Bollebygds härad och Björketorps socken, som är inköpt för 650 daler smt, som av 

fastebrevet år 1734 den 15 oct. utgivit och här tros lämnat är att intaga, vilka 300 daler med 

sitt åbelöpande interesse å 6 pro centum skall riktigt och ovedersäjeligen uti gångbart mynt 

vid anfordran betalte bliva samt denna obligation med sin pant creditoren till säkerhet lagligen 

intecknad och kan således härutinnan hållas alldeles skadeslös. Som allt under hand och sigill 

bekräftas. Borås den 3 januari 1741. C.L. Jernschiöld. 

C.L. Jernsköld var sedan den 1 jan. 1721 gift med kyrkoherdens i Kalveviks pastorat i 

Småland Sven Melanders och hans makas Magdalena Rosenboms dotter Catharina, som 

enligt Elgenstierna avled 1740. Han gifte om sig 1744 med Helena Beata Gathenhielm, född 

1718, död 1782, dotter av kommendören Christian Gethe, adlad Gathenhielm och Helena 

Chatharina Utfall. Under sin änkmanstid hade han ett förhållande till en ung kvinna, om vars 

följder domböckerna för åren 1744-1746 vittnar. 

Vid st. 1744 framställde för tingsrätten kronolänsman Måns Jonsson kvinnfolket Kirstin 

Eriksdotter, som varit i tjänst hos herr ö.j. välb. hr. C.L. Jernschiöld på säteriet Smedstorp, 

med tillkännagivande att han igenom ett allmänt rykte för tvenne dagar sedan i erfarenhet 

kommit, det hon därsammastädes skall sistlidne Christi hfs dag framfött ett oäkta barn, 

varföre han i anledning därav varit nödsakad att i dag förmiddag resa till Smedstorp, havandes 

med sig till följe nämndemännen Lars Andersson i Rävlanda, Anders Torstensson i Wärred 

och Nils Andersson i Bråtared samt kronorättaren Måns Olofsson i Nedre Erikstorp, att därom 

närmare undersöka, och då han med dem ditkommit, hava de träffat herr ö.j., vilken på 

länsmannens tillfrågan, om han har sig bekant, att bemälta dess tjänstehjon varit havande, som 

ryktet går, svarat, det sådant honom okunnigt är och att länsmannen för ryktet skall vara 

ansvarig till dess han sannfärdigheten därav visar, framkallandes i detsamma Kirstin 

Eriksdotter, som då var i köket, och förmante henne att bekänna, om så i sanning vore, varpå 

och sedan hon därtill alldeles nekat, samt herr ö.j. av det övriga husfolket om detta ryktet fått 

förnimma, tog länsmannen henne med sig till en där närmast intill belägen gård Backa 

benämnd, varest han låtit genom trenne förståndige hustrur Ebba och Karin Andersdöttrar 

samt Elin Håkansdotter därstädes bättre därefter rannsaka och brösten på henne mjölka och 

som däruti fanns mjölk, har hon änteligen tillstått det hon av olovlig beblandelse varit 
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havande och framfött ett foster, vilket hon sedermera bränt upp, varföre länsmannen låtit 

henne under häkte hitföra att för sitt begångna brott undergå vidare rannsakning. 

Kirstin frågades, varest hon är född. Svar: I Halland, Förlanda socken och gården 

Eskhult, varest modern ännu lever, men fadern är död. 

Frågades, huru gammal hon är. Svar: Tjugoett år. 

Frågades, huru länge hon varit i tjänst hos herr ö.j. på Smedstorp. Svar: nästkommande 

midsommar blir det två år. 

Frågades om hon icke efter länsmannens angivande tillstår sig hava sistlidne Christi hfs 

dag framfött ett barn? Svar: det hon väl samma dag fått ett foster, som intet varit framgånget 

utan allenast haft liknelse till barn, varföre hon kastat det på elden uti köksspisen och det 

förbränt. 

Frågades vem som varit hennes lägersman: Svar att om henne tills i morgon råderum 

lämnas till dess utnämnande, skall hon honom då namngiva. T.R. föreställte henne att hon 

därtill intet råderum behöver, alltså bör hon nu straxt utan vidare tidens utdrägt icke allenast 

densamme utsäja, utan ock giva närmare besked om fostrets beskaffenhet, som måst varit 

framgånget eller åtminstone haft liv, alldenstund mjölk uti hennes bröst funnits. Men som hon 

varken uti det ena eller andra ville göra någon ren och sannfärdig bekännelse, fannt T.R. 

nödigt till bättre upplysnings erhållande att vidare låta mjölka brösten på henne, medan de 

kvinnor, som det före middagen gjort, voro närvarande, så att de kunde sin edeliga berättelse 

däröver avgiva, och till den ändan efterskickade änkorna förra gästgiverskan här i Fläskjum 

hustru Anna Svensdotter och hustru Kirstin Andersdotter i Råssa, som sig infunno och, sedan 

de tagit Kirstin Eriksdotter med sig avsides och samma verkställt, gjorde hustru Anna särskilt 

en sådan berättelse, att när hon skulle mjölka Kirstins vänstra bröst, varutur kom hel tjock 

mjölk, trampade Kirstin henne tre gånger på foten, givandes henne därmed så mycket 

tillkänna som hon intet skulle mjölka hårt, vilket ock den anklagade tillstod i sanning vara, 

men när hon mjölkande det högra bröstet, kom där ut sådan mjölk, som mödrar pläga hava, då 

de uppamma och giva sine barn dija, varav hon sluter, det barnet haft liv. Hustru Kirstin 

Andersdotter avgav enahanda vittnesmål. 

Rätten förmante Kirstin Eriksdotter med bevekeliga föreställningar att tillstå rena 

sanningen och därmed tiden icke längre förhala, varpå hon, sedan man än vidare sig mycket 

bemödat att få samma i dagsljuset, frivilligt gjorde denna berättelsen: att hon nästlidne Christi 

hfs dag på vinden uti sätesbyggningen, varest hon haft sitt nattläger, framfött ett flickebarn, 

som haft litet liv men varit mycket klent samt varit blodigt i bägge mungiporna och på fyra 

eller fem veckor när intet framgånget, vilket hon i samma ögneblek med sin hands läggande 

på dess mun förkvavt och livet avhänt, varmed hon något därefter och sedan hon varit i köket 

och uppbränt efterbörden, begivit sig neder till den där förbi ägorna rinnande ån och 

detsamma däruti kastat, vilken missgärning hon sade sig aldrig hava begånget om icke hon 

samma dag tagit till att styrka sig med några supar brännevin, varav hon blivit drucken, vilket 

hon berättade sig hava köpt av en bonde Oluf i Gislå benämnd. 

Frågades vem henne med detta barn rådt? Svar: Dess husbonde herr överjägmästaren 

Jernschiöld, som sig tilldragit uti hans sovekammar åtta dagar efter sistlidne larsmässodag, 

havandes han jämväl några gånger därefter med henne köttslig beblandelse plägat, men icke 

sedan nästlidne julehelg, varjämte hon berättade, det herr ö.j. icke vetat att hon varit havande, 
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emedan hon icke understått sig sådant för honom såsom mycket ond och hastig att bekänna, 

mindre att han haft någon delaktighet däruti, att hon barnet livet avhänt. 

Frågades om ingen varit närvarande, när hon fostret framfött? Svar: Nej, Frågades om 

hon för någon uppenbarat att hon varit havande? Svar: Nej och att ingen människa uti hela 

gården därav haft kunskap. 

Frågades huru länge barnet legat på vinden, innan hon detsamma bortburit. Svar att det 

varit kvarliggande på vinden till en natt i denna veckan, men vilken det var, kan hon intet 

minnas, då hon under herr ö.j:s bortvaro i Göteborg kastat fostret i ån, efter hon intet tordes gå 

igenom dörrarna så sent, då han var hemma. 

Frågades på vad ställe uti ån hon det kastat och på vad sätt sådant skett. Svar: Vid östra 

lyckan på denna sidan gent emot säteriet Apelnäs, sedan hon lagt en sten uti en klut eller slant 

och bundit den om halsen på barnet och kastade hon det så långt ut i åen, som hon förmådde, 

varefter hon begav sig åter hem. 

- Antyddes länsmannen och nämndemännen Lars Andersson i Rävlanda, Anders 

Torstensson i Wärred samt Nils Andersson i Bråtared att i följe med Kirstin och under deras 

säkra förvar resa till ån och med de näst därintill belägne åboers hjälp noga och granneligen 

eftersöka barnet och det upptaga. 

- Trots all ospard flit hava de utsände, som draggat från en eka med sammanbundna 

krokar och rivor av järntinnar hela ån så långt de kunnat, ej funnit barnets lik. Och som herr 

ö.j. Jernschiöld uppå TR:s beskickning sig nu infunnit, alltså upplästes den över Kirstin den 4 

dennes hållne rannsakning, varefter TR begärde att som herr ö.j. av den uppläsne 

rannsakningen nogsamt förnummit Kjerstins på honom gjorde bekännelse, det måtte han nu 

därtill svara och besked giva till det, hon å honom bekänt. Varpå han gav till svar, att hon 

honom i detta mål beljugit och att han aldrig haft med henne något köttsligt umgänge. 

Frågades om han då, såsom hennes husbonde, förnummit någon annan, som med henne sökt 

enslighet eller på något sätt haft att beställa. Svar: Nej. Frågades om Kirstin sedan sistlidne 

larsmässodag på längre eller kortare tid varit utur hans gård. Svar: Nej, det kan han sig intet 

påminna. 

Kirstin förblev vid att det hon bekänt var sanning. 

T.R. förmante herr ö.j. att tillstå sanningen och om han uti sitt samvete vet sig på något 

sätt därtill vara brottslig, han ville sådant strax uppenbara, att tiden med nekande icke längre 

utdraga. Men han svarade nu som förr, förklarandes sig oskyldig.- 

Länsmannen befalltes att åter låta före Kirstin uti arresten. 

Den 10 maj återupptogs målet. – T.R. tillsporde Kirstin, om hon endast beskyller herr 

ö.j. för barnafader eller om hon har någon annan. Därtill hon svarade nu som förr att hon har 

ingen annan att bekänna på än herr överjägmästaren. 

Vittnet pigan Karin Pehrsdotter från Töllesjö, 23 år gammal, berättade att hon väl varit 

samtjänarinna med Kirstin hos herr ö.j. men under den tiden har vittnet ej förstått att hon och 

ö.j. plägat köttsligt umgänge eller beblandelse, dock skulle det alltid vara Kirstins syssla att 

inbära tvättvatten och upptända eld i spisen uti husbondens dageliga rum. 

Frågades varest vittnet och Kirstin haft sina nattläger. Svar: Jag låg alltjämt i köket men 

Kirstin låg både vinter och sommar uppå vinden, undantagandes när hon då och då kunde 

ligga på bordet inne. 
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Utslag. På grund av förestående ting i Marks härad kan domaren ej längre utdraga med 

tinget i Bollebygd, varför detta mål uppskjutes till urtima ting. Emellertid kommer denna 

missdåderska att under behörig säkerhet avföras till Ny Elfsborgs fästning att därstädes så 

länge uti häkte förvaras, under vilken tid man förmodar att det här å orten varande 

prästerskapet ej lärer underlåta att använda all möjelig åhuga till denna Kirstin Eriksdotters 

själaupprättelse och redeliga bekännelse av sina brott och förseelser. Kronolänsman Måns 

Jonsson bör ock emedlertid i görligaste måtto göra sig om lägersmannen och allt vad som i 

detta mål sannskyldiga upplysning lända kan underrättad. 

Till urtima tinget den 26 september 1744 inställdes åter barnamörderskan Kirstin Edtr. 

Hon tillfrågades, om hon ännu påstår att ö.j. Jernschiöld är hennes lägersman. Vartill hon till 

alla delar bejakade med utlåtande att på samma bekännelse vilja leva och dö. Herr ö.j. hade ”i 

angelägne angelägenheter rest till Halland. Hans son korporalen vid Västgöta 

kavalleriregemente Wilhelm Jenschiöld ingav en skrivelse från fadern. (Denne son var född 

1721 på Formetorp i Kalvsviks socken, blev löjtnant 1759 och ryttmästare 1769. Fick avsked 

1775, dog barnlös på Smedstorp 1779).- 

Soldaten Flink vittnade, att Kirstin jämt och samt betjänt herr ö.j. uti han rum med 

eldande kväll och morgon och fått merendels alltid äta av herr ö.j:s egna rätter, att hon syntes 

vara mera antagen hos herr ö.j. än någon av de andre betjänter, med vilka hon ej varit i 

matlag, att hon ock legat uppå vinden av sätesbyggningen; hon skall ej heller tjänt för viss 

penningelön utan beståtts i det stället nödtorftige vackre kläder.- 

Kirstin kommer att här på tingsstället kvarhållas och av allmogen i häradet bevakas, 

emedan infallande vinter och is för Ny Elfsborgs fästning dess åter hit hämtande osäkrare 

göra skulle. 

Tillsades således länsmannen att taga den anstalt om bevakningen av tvenne karlar vart 

dygn, som han och de, i händelse hon på flykten kommer vilja och kunna försvara samt förse 

henne med sitt tillbörliga underhåll á 4 öre smt. om dagen. 

Vid tinget den 26 jan. 1745 utröntes, att unge corporalen Wilhelm Jernsköld ej kunnat 

var far till det mördade barnet, emedan han hela tiden varit borta i militärtjänst. 

Domen över Kirstin avsades den 23 jan 1745. Däri läses: Till följe Rättegångsbalkens 

17 kap. 36§ samt Mgb 16 kap. prövar T.R. skäligt det bör hon Kirstin Eriksdotter för denna 

sin begångna grova missgärning liv sitt mista, halshuggas och i båle brännas. – hon har varken 

varit eller nu befinnes med något vanvett besvärad utan fast mera synts var en ångerfull och 

botfärdig synderska, som för sin begångna svåra synd vill gärna lida och dö. 

Av domboken för ht 1746 får man veta, att Göta hovrätt fastställt häradsrättens dom och 

att ”synderskan Kirstin Eriksdotter lagligt straff undergått. C.L. Jernsköld hade inställts och 

domaren föreställde honom om han ej ville bekänna sig vara ”denna synderskans lägersman,” 

helst som en större anledning därtill gives av hennes enständiga bekännelse och då hon, enligt 

vad numera avlidne kyrkoherden herr Hans Faurelius berättat, skall uti en sådan bekännelse 

till sin dödsstund fortfarit.” Detta kunde även komministern Anders Fierman och länsmannen 

Måns Jonssson intyga. Men herr överjägmästaren nekade nu som alltid tillförene. 

Landsfiskalen påyrkade att ö.j. skulle avlägga värjemålsed, men ö.j. förklarade, då rätten 

beslutat att ö.j. skulle med ed sig värja mot anklagelsen att ha hävdat Kirstin och vara far till 

hennes framfödda barn, att han skulle besvära sig i hovrätten över detta åläggande. Så 
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förmådde han ytterligare utdraga målet och det tycks ha varit oavgjort ännu, då följande 

skrevs i dödboken: 1747. Maji 31 begrofs välborne herr överjägmästaren Carl Lambert 

Jernschiöld från Smedstorp, 60 år. Om dödsorsaken har intet antecknats. Men han torde ej ha 

varit sjuk länge, ty i domboken berättas, att den 7 maj 1747 ”upproptes instämde saken 

emellan mönsterskrivaren välbetrodde Ambrosius Cedervall kärande och överjägmästaren 

Carl Lamberet Jernsköld svarande 1:mo för det han den 11 nov. sistlidet år ej allenast skall 

överfallit käranden med hugg och slag uti Welingsgjerde utan och då tillika uti mycket folks 

närvaro honom förolämpat med äreröriga tillvitelser, förklenliga utlåtelser samt svår 

undsäjelse, ifall han någonsin kommer igenom Welingsgjerdes port, varvid kärande påstår att 

herr ö.j.måtte uppvisa sin fullmakt eller avsked till överjägmästares caracter, emedan han 

därom så mycket mera skall vara okunnog, som han aldrig hört det herr ö.j. varit i tjänsten 

högre än hejderidare. Uppskov. 

Ur 1751 års dombok anföres: Uppå den del uti säteritet Smedstorp med därunder 

lydande frälsehemman, som kornetten välb. herr. Wilhelm Jernschiöld sig av sin broder 

regementsadjutanten välb. herr Johan Jernschiöld emot 1800 daler smts köpeshilling 

tillhandlat vart för välbemälte herr kornett beviljat uppbud 2:a gången. 

Vid vt. 1756 fordrade kornetten W.J:d att av Isak Jonsson i Lönekulla utfå 26 öre smts 

skuld fordran. Svar sökte ej bestrida denna skuld. Han ålades att inom en månad gälda dessa 

26 öre – det gick 32 öre på en daler smt. och därtill betala rättegångskostnaderna med 3 daler. 

I 1773 års dombok läses: §70. Ryttmästaren välb. herr Wilhelm Jernskiöld kärade emot 

Olof Persson i Lilla Bråtared för 344 daler och 28 öre smts skuldfordran. Vid upprop inställde 

sig för käranden hovrättsanskultanten herr Silfverhielm, som yrkade stämningsmålet, men 

svaranden har under hela tinget sig icke infunnit, ej heller låtit lag förfall anmäla, ehuru han 

efter nämndemannen Anders Månssons intygande blivit riktigt stämd, varföre emot honom 

gjordes det påståendet, att svaranden måtte såsom alldeles utblivande part pliktfällas och 

dömas skyldig till käranden betalade de fordrade 344 dal. 28 öre jämte rättegångskostnaden, 

men som svarande torde finnas oförmögen att med penningar sin skuld gälda, anhålles att han 

måtte tillförbindas med arbetet skulden avtjäna, varjämte anhölls att TR ville utsätta, huru 

mycket svaranden bör rätteligen avtjäna om dagen på sin skuld. Vartill domstolen gav sitt 

bifall. 

1783 års dombok berättar, att Gustaf Andersson änka Elin Jönsdotter på soldattorpet 

Kyrkhult framkom för TR och anmälte, det hennes man, som åbott frälsehemmanet Hede, dött 

i ett utfattigt tillstånd, emedan för husrötebrist avlidne majoren Johan Jernsköld låtit försälja 

all egendom, så att efter mannen intet fanns i behåll, vadan hon, som med honom haft ett barn, 

icke heller kunnat låta författa någon avvittring i boet, då hon nu ärnar begiva sig uti annat 

gifte. 

Ur 1786 års dombok: Landskamreraren välb. herr Axel Tigerström (född i Gävle 1752, 

landskarerare i Visby 1776) hade såsom förmyndare för avlidne majoren Johan Jernskjölds 

omyndige barn utverkat stämning å herr kornetten C.W. Reuterfeldt i anledning av så lydande 

ansökning: Ehuru herr cornetten Carl Wilhelm Reuterfeldt efter given muntlig försäkran in 

decembris 1783 urfört att såsom en ärlig och rättskaffens släktinge (R. var son till löjtnant 

Göran Reinhold R. och gamle major Johan Jernskölds dotter Christina Elisabet Jernsköld. C. 

W.R. dog ogift i Bollebygd 1796, 72 år gl.) till avlidne majoren Johan Jernskjölds 
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efterlämnade trenne omyndiga arvingar vilja så förvalta deras i arv tillfallna fasta ägendom, 

säteriet Smedstorp med underliggande hemman och lägenheter, att åtminstone arvingarna i 

reveny skolat årligen bekomma 150 rd. specie, dock likväl och emedan han uti ett sådant löfte 

brustit samt till märkelig del under sina tre snart till ända lupne besittningsår förvärrat 

arvingarnas redbaraste ägendom, ty anhålles hos högädle herr häradshövdingen samt den 

vällovliga häradsrätten att Reuterfeldt må åläggas vid instundande vinterting mig till genmäle 

stånda uti följande punkter nämligen: 

1. Contant ersätta 1783, 84 och 85 års olovligen uppburne frälseräntor jämte förra årens 

restantier med en summa stor 352 rd. 12 sk. specie. 

2. Ansvara till all husröta som på gården finnes, emedan varken nödigt timmer eller dagsverken 

brustit, om han haft lust och åhåga att sin skyldighet i den delen fullgöra. 

3. Visa nöjaktig redo för all den spannmål samt andra jord- och trädfrukter, som gården under 

förberörda tre år av sig kastat, helst som betydande poster därav tid efter annan blivit försålde. 

4. Likaledes vad ladugården angår, såvida flera gödda kalvar samt annan boskap blivit föryttrade 

och var mjölk, smör och ost tagit vägen. 

5. Bör all spånad av lin som ull, varav lärfter och vallmar genom gårdens folk blivit förfärdigade 

men av Reuterfeldt försålt åter arvingarna till godo komma. 

6. Har herr Reuterfeldt genom överdrivit betande av främmande kreatur berövat gårdsens avel 

dess tillständiga näring, varföre behörig skadestånds ersättning pretenderades. 

7. Ålägges att giva en noga och behörig verifierad dagsvekslista att därigenom bevisa, om 

gården kommit i åtnjutande av alla sina dagsverken eller om penningar blivit därföre 

uppburne. 

8. Över intäkten av såg och kvarn ordentelig och trovärdig räkning författa och avgiva. 

9. Rättegångskostnad, vittnens avhörande samt mitt besvär ersätta efter räkning. Smedstorp den 

28 jan. 1786. Axel Tigerström.- 

 

Utslag: Då herr Reuterfeldt mottagit stämningen en dag för sent, varder stämningen 

ogillad. 

Major Johan J:s, död 1783, tre efterlevande barn var Anna Catharina, född 1768, död 

ogift i Stockholm 1838, Sara Christina född 1771, död 1800, gift med tullinspektoren Lars 

Hedberg, samt Carl Johan, född 172 på Älvsborgs fästning, död i Stockholm 1827. 

 

Smedstorp efter 1783 

Till vt. 1789 hade länsman Lenberg efter angivande av Björketorps socknemän inkallat 

handelsmannen herr Georg Brinck, som äger säteriet Smedstorp, för att han utan 

uppsyningsmännens och socknemännens vetskap och bifall huggit tolv tolfter timmer på 

Björketorps allmänna hävdetrakt Qwiåsen. 

Brink erkänner detta men företer den förening, som träffades den 2 febr. 1787 mellan 

socknemännen och enligt vilken Qwiåsen blivit ansedd som allmän hävdetrakt, dock äger 

innehavaren av Smedstorp att genast avhämta därifrån det virke, som behövs för såväl 

säterihusens som laduhusens reparerande. 

Nämndemannen Sven Olofsson i Björketorp förklarade, att socknemännens farhåga 

härledde sig därav, att herr Brinck icke vill nyttja detta timmer till säteriet utan till att 
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uppbygga torp. De hade kommit att misstänka detta, emedan herr B. hade låtit köra timret 

avsides på en mosse. 

Vid vt. 1790 lät handelsmannen Jöran Brinck inlämna omkostnadsräkning å de på 

Smedstorp gjorda förbättringarna. ”Sedan trädgårdsmästaren Appelman, som styrt arbetet och 

hållit annotationerna, har jag efter hans avflyttning emottagit styrelsen och hållit en ordentelig 

dagjournal på allt arbete, som är blivet gjort från den 13 october 1788. ”Han meddelar 

följande utdrag: 

1788 oct. 22. Begynt med uppbrytning av en åker på en oländig gräsmark, som jag 

slutade den 1 nov. och har till detta arbete åtgått 31 ökdagsverken á 12 sk, alltså 7 rd. 36 sk. 

Den 28 oct. börjades med dikning ikring åkrarna, som upphörde den 5 maj 1789, vartill 

åtgå 32 dagsverken för 5 rd. 16 sk. 

Nov. 17 börjades med att göra väg uppemot Berget till stallen med sten och sand, vartill 

åtgått 39 ökedagsverken, som slutades den 12 dec. á 12 sk – 9 rd.36 sk. Till stenarnas 

jämnläggning och sandens utredning har åtgått 7 dagsverken á 8 sk. 

1789 jan. 13. Börjades med att hugga i skogen av timmer och blockar, som upphörde 

den 18 mars och har därtill åtgått 48 dagsveken á 8 sk. den 14 jan. börjades med timmers och 

blockars framkörning ur skogen, som varade till den 23 juni, vartill åtgått 208 dagsverken á 

12 sk – 52 rd, 6 sk. 

Den 29 april börjades med nedrivning av den gamla byggnaden utmed berget, vartill 

åtgått 78 dagsverken á 8 sk. Maj 13 börjades med sågedagsverken vid sågen, som upphörde 

den 19 juli och har därtill åtgått 18 dagsverken. 

Den 22 maj börjades köra bräder från sågen och upphördes därmed den 19 sept, vartill 

åtgått 21 dagsverken. 

Den 2 juni börjades att grava brunn på gården och en liten källare, vartill åtgått 32 

dagsverken och upphördes därmed juni 23. Till murstens framskaffande till spisen i det nya 

torpet på Måsen har åtgått 24 ökedagsverken á 12 sk. 

1790 Febr. 9 Betalt smeden Bogren för 13 st. luckebeslag á 16 sk. – 4 rd 16 sk. Till lers 

ältande samt hantlangare vid spismurningen vid det nya torpet har åtgått 24 dagsverken á 8 sk. 

Till teglets uppläggning på taken 16 dagsverken. 

Juli 10. Hitkommit från Borås två tunnor kalk á 1 rd. 16 sk. 4000 4 tums spik á 1 rd. 16 

sk för 1000 – 5 rd. 16 sk., 3000 tretumsspik á 1 rd – 3 rd. Sept. 6 8000 tretumsspik, 1400 

fyrtumsspik, den 8 oct. 20 lispund näver till trådsning. 

Den 19 sept. börjades anläggning av en väg fram till gården över tvenne dammar, vartill 

åtgått 34 ökedagsverken. O.s.v. 

Handelsmannen Georg Brinck att H.R. ville tillåta hans förre inspektor Apelman 

edeligen befästa den av herr Brinck nu ingivne räkning över använda kostnader på 

Smedstorps säten. Ur denna hämtas: 

1786 oct 27 Börjades med nedrivning av de två små förfallne flygelbyggningar och 

grusets bortförande, som varade till den 8 nov., vartill åtgått 50 dagsverken jämte elva par 

oxar. 

Nov. 2 Börjades med grundläggningen av källaren, vartill åtgick 152 dagsverken jämte 

37 par oxedagsverken. 
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Den 2 dec. reste Häggren och Sundström ifrån Smedstorp, sedan de fullbordat källare- 

och grundmursarbetet skjuts för dem med en häst 3 mil 16 sk.- 

April 16 börjades med trädgårdsanläggningen, vartill åtgått 77 dagsverken á 8 sk. Till 

trappors inläggande i källaren och tegeluppläggningen på stora byggningen har åtgått 32 dv. 

Maj 12. Börjades med nedrivningen av den gamla stora byggningen samt platsens 

rengörande vartill åtgått 35 dv. 

20 ökedagsverken till att framskaffa ler och sand. 143 dagsv. Vid spismurningen á 8 sk. 

Två nya tegelstenskorstenar, plåtar till skorstensfötterna. 17 dagsverken att lägga upp tegel på 

spannmålsboden och stallet. 

Den 4 dec. börjades med sandkörningen på måsen som slutades den 1 febr. 1788, vartill 

åtgått 48 ökedagsv. á 12 sk samt 19 drängedagsv. á 3 sk. 8 rst. 

1788. Den 15 april börjades med stolpars upphuggning till staket kring gården – 43 

dagsv. Juni 13. Femtio dagsverkskarlar till hantlangare hos murmästaren, som uppsatte 5 st. 

tegelkakelugnar samt rappat murarna 8 rd. 16 sk.- 

Krut till stens erhållande till spisar och murar 30 skålpund á 8 sk. – 5 rd. 

Min avlöning för 2 år icke allenast för det jag upprättat den i grund förfallna trädgården 

utan ock för det jag haft inseende på allt ovanstående arbete o.s.v. 44 rd.- 

Sedan finner man i  domboken för tinget i oktober 1790 följande berättelse: Vid en här 

på säteriet Smedstorp utsatt ämbetsförrättning hava undertecknade v. kronobef.man och 

nämndemän besiktigat åbyggnaden å nämnda säteri och befunnit att nu varande innehavaren 

herr Georg Brinck uppsatt  

1:mo en karaktärsbyggning bestående uti nedre våningen av en sal och tvenne kamrar å 

ena och kök med tvenne kamrar å andra sidan förstugan, och i övre våningen av en stor sal 

med fyra kamrar fullkommeligen inredd, tegeltäckt och brädfodrad med fönster och dörrar all 

i behörigt stånd. 

2:oo En flygelbyggning med fem rum i nedre och två rum i övre våningen, likaledes 

tegeltäckt och utantill brädfodrad. 

3:tio En gent emot svarande flygelbyggnad med fyra rum och förstuga, står under 

inredning men tegeltäckt och brädfodrad. 

4:o En flygelhyggning bestående av spannmålsbod, tegeltäckt och brädfodrad. 

5:o En dito gent emot bestående av stall med 8 spilt, tegeltäckt och brädfodrad. 

Säteriet Apelnäs, som ligger ifrån Smedstorp allenast tvenne mousqueteskott och nu 

även innehaves av herr Georg Brinck, som brukar det ihopa med säteriet Smedstorp och med 

egen avel, har däremot en alldeles förfallen karaktärsbyggning. Som nu ägaren gjort å 

Smedstorp en så ansenlig sätesbyggnad, som fullt kan svara emot tvenne vanlige 

säteribyggnader, så att någon säteribyggnad särskilt behöver av honom gagnas på säteriet 

Apelnäs, så varder sådant honom härmed till bevis lämnat. Smedstorp den 12 juli 1790. C.B. 

Torin. Hans Olofsson i Kulla. Isac Andersson i Rinna. 

Länsman Bökman åtalade vid ht 1791 jungfru Fillman på Smedstorp för olovligt 

brännevins salu. Jungfrun hade ej infunnit sig eller låtit förfall anmäla. 

Vittnet Benjamin Liljelöf köpte förlidet år av jungfru F. några supar vid det tillfälle vt. 

Kom ifrån en auction vid Apelnäs, då flere personer även för betalning bekommo denna vara, 

av vilka vt. Endast mindes drängen Jon i Bosgården i Sätila sn. 
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Soldaten Ek var med socknesnickaren Pehr Olofsson i Björketops sn. Sistlidne vår på 

arbete i Smedstorp. Då de fingo brännvin av jungfru F. i avbetalning på arbetslönen. 

Snickaren instämde med förra vittnet till alla delar med tillägg att vt. var föreståndare 

för det snickarearbete på Smedstorp, som Ek omtalt, då för var person tvenne supar om dagen 

bestods, men dessutom fingo de på borgen då och då ett stop brännvin som uppå arbetslönen 

avräknades. 

Nils Andersson på Björketorps höga ingav lika berättelse med Ek och Pehr Olofsson 

men berättade därtill, att till sistlidne vår envar fått köpa brännvin på Smedstorp, men därefter 

till ingen vittnet vitterligen sådan vara blivit såld utan endast lämnad till dem, som där arbetat, 

i avräkning på arbetslönen. 

För svaranden inställde sig kronobefm. Ekman, som till alla delar erkänner vittnenas – 

förutan soldaten Liljelöfs, vilket alldeles bestrides – och förmodar svarandeombudet att dess 

huvudman lärer så mycket mindre med böter kunna anses därföre att hon utminuterat 

brännvin till salu, som handelsmannen herr Georg Brinck, vilken är ägare av Smedstorps 

säteri och i vars tjänst jungfru Fillman är, lät vid 1790 års taxering om sommaren taxera sig 

för den rättighet att hålla krog på Smedstorp och försälja brännvin. 

Svarandeombudet har ej kunnat bestrida, det jungfru Fillman om våren 1790 försålt 

brännvin, då herr Brinck likväl ej förrän om sommaren därefter blivit taxerad för brännvins 

salu. Jungfru F. pliktfälldes därför för olovlig brännvins salu till 16 rd. 32 sk. böter. 

Brinck på Smedstorp var en företagsam man. Ett vittnesbörd härom ger domboken för 

ht. 1796: Förteckning på följande arbeten och kostnader, som äro gjorde på säteriet Smedstorp 

av herr Georg Brinck sedan den 11 febr. 1795: 

Den 24 jan. (!) börjades att hugga timmer och blockar till dammbyggnad vid 

Smedstorps såg och kvarn m.m. och vartill är blivit använt tid efter annan följande 

dagsverken, som slutades den 24 mars, 42 dagar. 135 ökedagsverken á 12 sk. med karl till 

varje ök har åtgått till föreskrivne virkes förande ur skogen till sågen och kvarnen. 15 

karldagsverken hava åtgått till stens framskaffande och att tomta. 

Timmerkarlen Anders Larsson från Nord-Börta i Ahle härad (byn ligger dock i 

Långareds socken i Kullings hd!) bekommit betalning för med sitt manskap förrättade 207 

dagsverken vid dammbyggningen enligt dess givna kvitto 81 rd. 45 sk. samt till honom och 

två andra karlar givne drickspenningar 1 rd. 24 sk. Likaledes är till honom betalt skjuts för 

manskapets matsäckar och verktyg 3 rd. 20 sk. 

Sex stenarbetare från Borås hava fått betalning för 248 dagsverken med stenarbete vid 

dammen enligt kvitto no 2, 82 rd, 8 sk. 

Bönder i socknen erhållit betalning för 717 gjorda dagsverken á 12 sk – 179 rd. 12 sk. 

Under arbetet åtgått 57 kannor brännivn á 32 sk – 38 rd. 

Smeden Bogren för lagade stensläggor och bår (borr) 36 sk. Smeden Pehr i Backa för 

vässte järnstänger och borr samt för 3 gamla hästskor till stenvågterna 15 sk. 

Tydligen hann herr G. Brinck lägga ner stora pengar på restaurering och nybyggnader 

på Smedstorp. Han levde här i många år och hann glädja sig åt framstegen. Men 1810 har 

någonting inträffat. Man finner detta i protokollet för tinget i oktober, sid. 423 i domboken: 

Med anhållan om inteckning inlämnades en så lydande skuldsedel: Till herr Per Johan 

Brinck eller ordres betalar undertecknad den 25 mars år 1815 en summa stor 2777 rd. 37 sk. 4 
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runst. banco jämte årligt interesse 6 % för hundradet, som vid varje årsslut erlägges, intills 

betalning skett, valuta bekommit med 1/6 uti köpeskillingen för denna dag mig tillhandlade 

säterierna Smedstorp och Apelnäs samt underliggande hemman, uti vilken egendom herr 

Brinck tillåtes taga inteckning mig ohördan, som reverseras. Göteborg den 10 aug. 1811. 

Jacob Dahl. 

Till borgmästaren högädle herr Pehr Lindqvist eller ordres betalar undertecknad den 25 

mars 1815 2777 rd. 37 sk. 5 rst. banco – valuta bekommit uti dess ägande sjättedel i 

köpeskillingen för till mig enligt köpebrev av denna dag försålda säterierna Smedstorp och 

Apelnäs, uti vilken ägendom o.s.v. 

Den tredje skuldsedeln på samma belopp gäller herr Christopher Norborg och de två 

återstående, ävenledes på 2777 rd. 37 sk. 4 rst brukspatronen herr Georg Brinck eller ordres. I 

nr. 4 talar Dahl om ”min svägerska mademoiselle Regina Brinck och i den femte om ”min 

svåger herr Carl Brinck, som vardera äger 1/6 i köpeskillingen. 

Alltså har Brinck år 1810 sålt sitt godskomplex för omkr. 16,700 rd. banco till Jacob 

Dahl, vars namn vi sedan rätt länge skall möta i sammanhang med detta. 

Vid ht. 1810 inlämnades en den 24 nov. av häradshövdingen Ståhle och några 

nämndemän å säteriet Smedstorp i anledning av ägarens herr brukspatronen Jacob Dahl 

därom gjorda begäran för att skåda och besiktiga den åbyggnad, vilken å samma ägendom 

blivit uppförd och varå bemälte herr brukspatron hos höglovliga kungl. direktionen över 

allmänna brandförsäkringsfonden i riket ämnar begära försäkring, varandes nedannämnde 

hantverksmän kallade och tillstädes för att vid denna förrättning biträda. 

1. Karaktärshuset uppbyggt av furu- och grantimmer 33 alnar långt, 19 ½ alnar brett och 10 ¾ 

alnar högt, täckt med tegel på brädunderlag samt brädfordrad och med victriol jämte rödfärg 

avstruken innehållande fem rum med kök och förstufwa  på undre likaledes fem rum med kök 

och förstuva på övre bottnen, varandes byggnaden uppförd på en alns stenfot samt källare 

därunder. Hela stommen värderas till 950 rd. Uti 10 rum finnes golv av grova furuplankor á 

10 rd. för varje rum – 100 rd. Likaledes inredning av golv och tak i tvenne förstufwor – 40 rd. 

Inredning av golv och tak i köket 20 rd. Tvenne trappuppgångar till överrummen och vinden 

20 rd. Uti byggningen äro tvenne större och ganska starkt uppförde grundmurar gråsten jämte 

skorstenspipor av tegelsten, vilka värderas till 150 rd, en särskild stor köksspis med bakugn 

60 rd, trenne pottkakelugnar samt 5 ugnar av tegel á 10 rd – 10 rd. Uti detta hus finnas 34 st. 

fönsterlufter 2 ¾ aln höga samt 1 ¾ aln breda och finnes i varje luft 6 st. stora rutor av vitt 

glas, insatte i träbågar, samt beslag av gångjärn och hakar, tillhopa värderade till 283 rd. 16 

sk. Fjorton st. dörrar med fodring målade med oljefärg samt försedde med låsar och gångjärn 

á 5 rd. st – 70 rd. Sju rum spände med papper samt målade med limfärg á 5 rd – 35 rd. Således 

hela byggnadens värde 2,903 rd. 32 sk. 

2. En flygelbyggnad belägen 18 ½ alnar från karaktärshuset och till vänster på gården från 

detsamma, 24 alnar lång, 15 dito bred och 5 ¼ alnar hög uppförd av furu- och grantimmer 

samt täckt med tegel och bräders underlag, varandes detta hus nyligen brädfodrat och 

anstruket. Själva stommen värderas till 400 rd. yttertaket med tegel och bräder, spik jämte 

arbetslön 950 rd. Bjälkelaget 50 rd. Uti detta hus finnes drängkammare, visterhus, bakstufwa 

och tvenne kamrar på andra samt tvenne rum jämte vind på övra bottnen. Två större 
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grundmurar av gråsten 60 rd. Bakugn jämte tvenne spisar 15 rd, 4 st. tegelugnar á 8 rd. 

Anstruken med victriol och rödfärg. Hela huset värt 1186 rd. 16 sk. 

3. En flygelbyggnad till högen på gården 18 ½ aln från karaktärshuset mitt emot näst 

föreskrevne byggnad, varandes mellan flyglarna 39 alnars avstånd och finnes detta hus vara 

26 ½ aln långt, 13 ½ do brett och 5 ¼ aln högt, uppfört på en alns stenfot av furu- och 

grantimmer, bräddfodrat och anstruket med rödfärg samt innehåller brygghus, visterhus, 

hönshus sam vind över hela huset. Stommen värderas till 400 rd. En större grundmur och 

skorsten av gråsten, tvenne spislar, inredning i brygghuset. Hela huset värt 961 rd. 

4. En spannmålsbod belägen 36 alnar från flygelbyggnaden no 2, 12 alnar lång, 11 dito bred och 

6 alnar hög, uppförd på 1 alns stenfot. Stommen värderas till 150 rd. Yttertaket av tegel och 

bräder 80, Inredning av bingar 10 rd., golv och mellanbotten 25 rd., 2 fönster av 1 ½ aln höjd 

och 1 aln och 22 tum breda 5 rd., brädfodring och anstrykning 70. Värde av hela huset 344 rd. 

5. En byggnad 36 alnar ifrån det ovan under no 3 beskrivna hus, bestående av stall för sex hästar 

jämte tvenne contoir (kontor) samt skulle byggt av furu och grantimmer samt täckt med tegel 

och bräder, brädfodrat och rödfärgat. Hela huset värt 329 rd. 

6. En ladugårdsbyggnad bestående av loge och sädeslada, oxhus och fårhus samt skulle, belägen 

44 alnar från stallet och finnes vara 52 alnar lån, 13 ¼ do bred samt 5 alnar hög, byggd av 

furu- och grantimmer samt täckt med tegel och brädesunderlag, rödfärgad. Värd 778 rd. 

7. En ladugårdsbyggnad bestående av fähus, loge och sädeslada, hölada och vagnbod belägen 

mitt emot näst ovan beskrivna hus samt 48 alnar från spannmålsboden, uppförd av furu- och 

grantimmer med tegeltak. Värd 778 rd. 

8. Ett bränneri beläget 123 alnar från ladugården, 16 alnar långt, 14 alnar brett, täckt med tegel, 

Pannorna för ägarens räkning. Stommen värd 150 rd. Taket med tegel 100 rd., golv av plankor 

samt mellantak av bräder uti trenne rum 60, 5 fönsterlufter 1 ½ aln höga och en aln breda 10 

rd. Murningen värderas till 60 rd. Husets värde 390 rd. 

9. Ett svinhus 8 alnar långt, 4 do brett och 3 alnar högt, avskiftat till tvenne rum beläget nära 

intill bränneriet. Värderas till 20 rd. Summa 7,690 rd. 

 

Vid gården finns en större brunn ävensom vid ladugården äro tvenne dammar, vilka 

jämte en större bäck samt den nära förbiflytande s.k. Storån i händelse av olycka genom 

vådeld lämna full vattentillgång. Och har herr brukspatron Dahl redan förskaffat sig nödig 

brandreskap. Sluteligen anmäles att alla härovan beskrivne hus äro under senare åren 

uppbyggde och finnas till alla delar i fullkomligt stånd.  

Smedstorp ut supra. 

Ståhle. Carl Jonsson i Gunna, nm. Petter Ekberg, snickare och byggmästare Gabriel 

Sandberg, murmästare i Borås. 

I domboken för vt. 1811 finner man en så lydande avhandling: 

Sedan undertecknade genom vår käre fader och svärfader brukspatronen herr Georg 

Brinks överlåtelsebrev av den 27 febr. innevarande år blivit ägare och innehavare av 

säterierna Smedstorp 2 hela mantal, Apelnäs ett helt, Hede ett mantal frälse, Rävlanda 

Mellangården ett helt mtl. förmedlat till ½, Bråtared Lillegården ett helt förmedlat till ½, 

Dahlagården ½ mtl. frälse, Fläskjum Nedregården ¼ mel., Buarås 1 helt mtl. skatte, 

Willingsgärde ½ mtl., Kalfhult 1/8 mtl. fr.sk. samt torpen Victoria, Rödalid, Korslid och 
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Brändesten, men en gemensam skötsel av denna egendom för oss ej kan medföra de fördelar, 

vi av densamma böra och kunna förvänta , hava vi med vår kära faders och svärfaders bifall 

och samtycke beslutat att densamma genom köp oss avhända, och som vår kära svåger herr 

brukspatronen Jacob Dahl å egendomen erbjudit antageligt anbud 16,666 rd. 32 sk., vilken 

köpesumma han den första penningen med den sista till fullo betalt och härigenom kvitterad 

varder, alltså avhända vi oss samma egendom och densamma jämte de inventarier, persedlar 

och kreatur m.m., som vi med egendomen fått emottaga, tillägna herr Dahl och dess hustru, 

barn och arvingar.- Georg Brinck. P.J. Brinck. Christian Norberg genom Georg Brinck. R. 

Lindqvist. 

Under tecknarna begärde lagfart för denna avhandling. 

Dahl hade tydligen gott om pengar. Man finner i samma dombok ett par 

förpantningsbrev, som vittnar därom: 

Delägarna i Habäck förpanta på 25 års tid till herr brukspatron Dahl den skogstrakt, som 

vid lantmäteriet över Björketorps sockneskog oss tillfallit uti de s.k. Hagdals lider av 60 

tunnlands vidd belägen intill Stora Bugärdes hage och Felermossen å ena samt Skogsgärdes 

tilldelta skogstrakt å andra, och som herr Dahl kontant betalat den överenskomne 

förpantningsskillingen 333 rd. 16 sk. banco, så avhämda vi oss på 25 år förnämnda skogstrakt. 

Åboerna i Ståckabäck förpantade också sin del av sockneskogen i Hagedals lider mellan 

Kärret och Apelnäs sträckande sig till Hagedalsbäck för 333 rd. 16 sk. 

I den händelse herr Dahl icke vill till svedjande eller annat bruk begagna den kvist och 

ris, som efter huggning och kolmilor å denna förpantade skogstrakt kan befinnas, förbehålla vi 

oss att få upprödja och avsvedja sådan kvist och ris för ett därigenom så mycket mer befordra 

skogsväxten, dock äger herr Dahl att utvisa, varest sådant svedjande kan verkställas. 

Till tinget i februari 1818 hade inspektorer A. Kjellgren på Smedstorp å brukspatron 

Dahls vägnar låtit instämma hustrun Gundla Andersdotter i Björketorp Swensgården med 

påstående om ansvar för det svaranden den 27 sistlidne sept. skall olovligen ingått i Dahls 

oxhus på Smedstorp och där uttag i tvenne svaranden tillhöriga kokreatur, vilka av käranden 

blivit upptagne på en bemälte herr patron tillhörig odlad mosse. 

Vittnet Carin Josephsdotter i Hall berättade, att hustru Gundla uttog ifrågavarande 

kokreatur utur fähuset på Smedstorp och därefter ledde dem hem. Börta Maria Andersdotter i 

Hall och Börta Andersdotter på Apelnäs visste berätta om samma förfarande. Jon Persson på 

Björketorps Stom ävenså med det tillägg, att emellan parternas ägor ej var annat stängsel än 

ett förfallet dike, vilket av herr Dahl bör underhållas. Johan Bengtsson på Björketorps Stom 

dito. Soldat Anders Rak vittnade att svarandens kor ungefär en halv timma voro inne på 

mossen men gjorde därstädes ej någon skada samt att ledet emellan mossen och svarandens 

ägor vid samma tillfälle var öppet och skillnadsdiket ej fredsgillt. Käranden ingav ett av denna 

H.R. vid vintertinget sistlidet år meddelat utslag, varigenom ett vite av 10 rd. bco är utsatt, 

därtill utom böter efter lag och skadans ersättande envar sig gör förfallen, som vad årstid som 

helst låter sina kreatur inkomma på nyodlingarna vid Hemmanen Smedstorp och Hede samt 

på nämnda ägor uppstänga grindar eller portar. 

Utslag: Svaranden dömes med stöd av 9 kap. 4§ B.B. att böta 2 rd., emedan han utan 

herr Dahls vetskap och samtycke bortfört de upptagne kokreaturen men befrias från böter 
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enligt förbudsdomen, då de omkring mossen varande fredsdikena icke varit uti det tillstånd, 

att de kunnat avhålla kreaturen från att på odlingen ingå. 

I domboken för vt. 1818 återfinnes följande kontrakt: Till soldaten vid Kongl. Elfsborgs 

regemente Jonas Ren eller dess rätts innehavare upplåter och förpantar jag på 50 års tid räknat 

från den 1 jan. 1819 till samma tid år 1869 en plats på min på frälsehemmanet Lilla Bråtared 

erhållne skog belägen intill Rävlanda Västergårdens soldatetorp på ena sidan i sträckning till 

så kallade Bromansberget å den andra samt intill den s.k. Rännesikebäcken tvärs över min 

skog till skillnaden emellan denna och Räflanda Lasseskog med rättighet för Ren att samma 

plats nyttja och bruka under nämnda tid bäst han för gott finner, dock får han ej till stängsel 

eller ved begagna av min skog. Likaledes bör han vid ansvar och denna rättighets förlust för 

mig upptäcka och tillkännagiva, därest han skulle bliva varse eller förspörja någon ohägnad 

av andra på min kringliggande skog. Förpantningsavgiften är mig till fullo betald med 33 rd. 

16 sk bco, som härmed kvitteras. Smedstorp den 22 dec. 1818. Jacob Dahl, Som vittne A.J 

Kellgren, John Persson i Kyrkoby Stom. 

Om försämrad ekonomisk ställning vittnar följande skuldsedel, som företeddes H.R. den 

18 febr. 1818: Till herr Gudmund Dahl eller ordres betalar undertecknad sex månader efter 

uppsägning en summa stor 4000 rd jämte därå löpande laglig ränta 6 för hundradet tills 

betalning sker. Valuta bekommen som reverseras samt lämnas till säkerhet för detta lån utan 

mitt vidare hörande laga inteckning uti säteriet Smedstorp tvenne hela hemman, Apelnäs ett 

dito, frälsehemmanet Hede ett dito, Bråtared Lillegården ½ mantal och Räflanda 

Mellangården ½ mantal. Göteborg den 2 jan. 1818. Jacob Dahl. 

Sedan hittarman i domboken från vt 1821 följande utdrag av auktionsprotokollet hållet å 

framlidne brukspatronen herr Jacob Dahls konkursmassas fastigheter på Smedstorp den 5 nov. 

1820. 

Säteriet Smedstorp 2 mtl. med underliggande Apelnäs säteri 1 mtl. samt tullkvarn, Hede 

1 mtl., Räflanda Mellangården ½, Bråtared Lillegården ½ mtl. allt frälse samt frälseräntan av 

Buerås 1 mtl. och Willingsgärde ½ mtl, varandes Smedstorps  åbyggnader försäkrade i 

Allmänna Brandkontoret för 6840 rd. bco. Dessa egendomar säljas i det stånd de befinnas. 

Tillträdet sker den 1 nästa october med gröda, både den som är inbärgad som den vilken då 

ännu kan vara på marken ute, utom trädgårdsfrukterna i båda trädgårdarna på Smedstorp samt 

det linland utom den nya trädgården som tillhör fru Dahl för denna höst. Tvenne potäteland 

äro på Apelnäs, varav den ena tillhör inspektor Rydvall och det andra en gammal gumma, 

som bor på Apelnäs för att vakta husen. Även är något litet potäter till föda för folket 

upptagne. Arrendet av kvarnen tillkommer köparen från den 1 october, men mjölnaren bor 

kvar till påsk. Av tjänstefolket bliver drängen Fredrik kvar tills vidare mot samma lön som 

han förut haft, men inspektor Rydvalls tjänstetid är ute med nyår. Lön och kost tillhör köparen 

att bestå dessa båda från den 1 oct. Övriga tjänstefolket som skall flytta, får även köparen föda 

och löna den 1 oct. tills nu efter nya förordningen flyttningstiden infaller. 

Fru Dahl önskar bo kvar över vintern på Smedstorp och begagna den lilla byggnaden på 

gården åt väster.- 

Utbjudes till 25,000 rd., men bjudes ej 24,100, så styckas egendomen.  
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Högsta budet skedde av herr hovrättsassessoren C. Bolin för honom och gemensamt för 

herr borgmästaren Lindqvist samt brukspatron Georg Brinck å ovan uppräknade egendomar 

tillsammans, så blev detta belopp utgörande 19,000 rd. rgs med klubbslag fastställt. 

Bråtared Lillegården gick till åboen Nils Jacobsson därstädes för 500 rd rgs. 

Räflanda Mellomgården till åboen Olof Gustafsson därstädes för 750 rd., ¼ i samma 

gård till åboen Isac Larsson för 750 rd. 

Hall 5/10 mtl, kr.sk. inropades av herr brukspatronen Lindberg (på Viskafors) för 2020 

rd. rgs. 

Sandlid ½ mtl. kr.sk inropades av nämndemanen Andreas Olofsson i Skogsgärde för 

400 rd. rgs. 

I Stockabäck 1/8 mtl. säljes av Nils Börjesson och Karin Jonasdotter till Anders Jonsson 

därstädes för 500 rd. rgs. 

Frälseräntan av 1 mtl. Buerås kr.sk. till åbon Anders Thoresson av Georg Brinck och 

Carl Bolin å borgmästaren Lindqvists vägnar för 1000 rd. banco. 

Kr.sk. 3/8 Lönnekulla till Hans Jacobsson i Berg och Anders Larsson i Rävlanda för 

1666 rd. 34 sk riksbankssedlar. Peter Dahl. Andreas Olofsson. 

Den 21 febr. 1823 intogs i domboken: 

Vi undertecknade upplåta och försälja härmed till Johannes Dahl i Stänge av Marks 

härad (Fritsla socken!) och hans hustru Anna Brita Andersdotter vårt ägande säteri Smedstorp 

2 mantal och frälsehemmanet Hede 1 mtl. i det skick egendomen befinnes och med 

tillträdesrätt den 25 nästa mars för en överenskommen och denna dag gulden köpesumma 

9333 rd. 16 sk banco sedlar. Borås den 25 oct. 1822. Carl Bolin, Regina Brinck. 

Johan Dahl på Smedstorp hade till st. 1827 instämt Måns Andersson i Buerås, Måns 

Wilhelmsson i Röberg, Per Jonsson, Börje Nilsson, Anders Arvidsson på Björketorps Stom, 

Sven Andersson, Johannes Ericsson, Måns Olofsson, änkan Gunilla Andersdotter i 

Björketorps Svensgården, Johannes Olofsson och Hans Andersson i Röberg med påstående att 

svarandena mötte visa med vad skäl de kunnat bestrida hans sistlidna ting gjorde ansökning 

om erhållande av vitesförbud emot flottning av timmer och virke genom samt fiskande uti den 

s.k. Häfbäcken och den del av Sjöåen, som flyter genom kärandens ägor.- 

Svarandena anförde att de hade efter vad det företedda domboksutdraget utvisade icke 

bestritt förbud emot olovligt fiskande i nämnda vatten, däremot så mycket mindre kunde 

medgiva ett slikt förbud emot flottning av timmer och virke, som de i sådant fall saknade all 

fördel av deras skogseffekter, och var kärandens anhållan i denna del alldeles obefogad, enär 

förra ägare av Smedstorp och Hede aldrig fömenat dem en sådan rättighet, vilken från 

urminnes tider av ägare till svarandenas hemman innehafts, hemställande svarandena därjämte 

om icke käranden borde instämma alla de personer, som lika med svarandena bestritt 

ansökningen.- 

År 1827 den 23 april blev på anmodan av Johan Dahl besiktning och mätning gjord på 

den s.k. Häfbäcken, som går igenom Smedstorps och Hede ägor, och var längden på bäcken 

efter alla krokar räknat 679 famnar och består av lös jord utmed landen. Vid detta tillfälle låg i 

nämnde bäck sju blåkspet innehållande 4 (blockar, stockar) på spettet. Sålunda synt och 

besiktigat intygar. Anders Olofsson i Fläskjum. Häradsdomare. 
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Vid ht. 1827 anmälde svarandena att de endast sent på hösten och tidigt på våren förr än 

ägorna i ringaste mohn kunna lida skada, äro i tillfälle att gagna ifrågavarande flottled, 

därigenom kärandens ägor icke tillfogas ringaste mehn, därför anhöllo svarandena att till 

bevisande av deras urgamla rätt till flottning detta vatten på avhörda följande vittnen: 

1. Soldaten Art anförde att han sedan 1815 nästan årligen biträtt svarandena vid flottningen 

genom Häfbäcken och därvid lika litet avhört något förbud från ägarna till Smedstorp, som 

han förmärkt någon skada kunna för angränsande ägor uppkomma. 

2. Sven Andersson på Blomsholm berättade, att han är 75 år och i orten född men varken själv 

eller av andra hört att svarandena förr än nu varit förmenade flotta deras virke genom 

Smedstorps ägor, därigenom icke heller någonskada kan uppkomma, vilket vittnet trodde sig 

så mycket bättre kunna känna, som han själv ägt jord intill bäcken.- 

3. Anders Persson i Habäck sade sig vara 63 år samt född på Smedstorps ägor. Han hade aldrig 

hört svarandena förmenas rätt till flottning genom ifrågavarande vatten. 

  

Icke destomindre förklarade rätten, att svarandena brustit i bevisning om rätt till 

flottning genom den s.k. Häfbäcken såvitt den genomlöper kärandens ägor. Saken 

överlämnades till K.B:s avgörande och skulle häradsrätten sig över vitesförbudsansökningen 

vidare utlåta, sedan det visat sig, om detta utslag vinner laga kraft. 

En del av sin rikedom riskerade ”lantbrukaren Johannes Dahl på Smedstorp” tydligen 

att förlora samma året 1827. Domboken berättar, att han anhöll att få med borgenärsed fästa 

dess uti handelsbetjänten Håkan Håkanssons vid Ulricehamn stads vällovliga rådstuvurätt 

anhängiggjorda konkurs ägande fordran 703 rd. 8 sk. rgs, vilken edgång sökanden tilläts. 

Vid vt. 1820 tog H.R. ställning till frågan om flottning och fiske i ån. H.R. fann skäligt 

stadga ett vite av 3 rd. 16 sk. vartill envar, utom böter efter lag och skadans ersättande gör sig 

förfallen, som medelst fiskande eller av timmer och virke uti den s.k. Häfbäcken och den del 

av sjöåen, som flyter genom kärandens ägor till säteriet Smedstorp och därunder lydande 

hemman sig förser. 

Den 28 aug. 1828 förrättades syn på Smedstorp, sedan ägaren begärt förmedling 

(nedsättning i hemmanets mantal eller jordeboksränta för att vinna minskning av skatt och 

pålagor) å Smedstorp och Hede. 

Herr A.W. Silfwerhielm på Forssa hade insänt en skrivelse, vari han skriver: Jag 

åberopar min förra protest mot säteriet Smedstorps förmedling med tillägg att sedan jag blivit 

underrättad att jäviga nämndemän blivit nyttjade vid undersökningen, varför jag anser den 

olaglig, ävensom ock samma skulle nyttjas vid detta tillfälle. Dessutom får jag tillägga att 

säteriet Smedstorp har i alla tider varit ansett som gott både till åker och äng. Obegripligt är 

att det nu är så försämrat, sedan J. Dahl sig det tillhandlat, då han likväl innehar det med mera 

förmoner än det förr i världen ägt, nämligen det är nu brandförsäkrat för minst 6000 rd., har 

erhållit, sedan skogen blivit vunnen från Kungl. Majt. och Kronan flere 100 tunnland och 

anser jag skogens värde uppgå till hälften mot inägorna. 

Skulle möjligen förmedling vinnas å Smedstorp, påstår jag att i den mån förmedling 

beviljas, att skog måtte återlämnas till socknen, som härvid betungas med landsvägen, broar 

och de fattigas underhåll som i krigstider inkvartering. 
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Lantmätare och närvarande hemmansägare androg 1. Att Dahl å Smedstorp och hälften 

av Hede, som äro i ett bruk, utsås årligen: En tunna vinterråg, 8 tunnor och 3 skäppor vårråg, 

5 skäppor havre, 5 sk. korn, 10 tunnor blandsäd, 2 tunnor havre, 40 tunnor potatis och 1 sk. 

linfrö. Vårrågen anses lämna tredje och potatis femte kornet, samt att höfångsten utgör 200 

stackar beräknade till 18 lispund vardera, ävensom att berörda hemman, därvid 14 dagsverken 

i veckan av torpare utgöras, fordrar till brukning tre drängar och tre pigor och att av 

skogstillgångarna kunna utan skada årligen avsättas effecter för omkr. 400 rd, banco årligen.- 

Bokhållaren A. Lenberg intygade, att han, som 1808-1810 i egenskap av inspektor skött 

Smedstorps säteri med Hede, ganska väl erinrar sig att å hela säteriet och ½ frälsehmt Hede 

kunde endast framfödas 20 nötkreatur, en häst och 20 får, ehuru ingalunda någon av ängarna 

betades före slottan och ett den s.k. Häfbäcken åren 1809 och 1810 häftigt översmämmade, så 

att allt därintill stående hö bortsköljdes samt grus och jord överhöljde stränderna, ävensom att 

aldrig mer än 16 tunnor spannemål kunde utsås eller mer än tredje kornets avkastning därav 

påräknas och att åkern är av särdeles dålig egenskap full av bergsyra, ehuru den i senare tider 

blivit av sökanden ansenligen förbättrad. Tilläggande vittnet på fråga av bestridarne, att de 

omvittnade kreaturen, synnerligast oxarne, voro visserligen större än de kringboende 

böndernas i allmänhet.- 

I domboken för vt 1855 läses: Hade drängen Anders Dahlgren vid Hultafors yrkat 

åläggande för N. P. Carlander på Smedstorp dels att till käranden enligt räkning betala 20 rd. 

31 sk. rgs för gravning och dikning, som han åt svaranden förrättat, dels att ansvara för det 

svaranden kallat honom tjuv samt för det svaranden med en stör sprungit efter honom och 

därmed hotat att slå honom, dels ock att till käranden utgiva tjänsthjonslön jämte ersättning 

för livsuppehälle från den 24 october 1854 till den 24 oct. 1855, under vilken tid käranden 

skall blivit stadd såsom dräng hos svaranden. 

Det befanns att lönen blivit bestämd till 50 rd rgs om året och att Dahlgren av Carlander 

fått 5 rd. i städja.- 

Ur domboken för ht. 1852 hämtas: Auctionsprotokoll den 17 sept 1852 å Smedstorp på 

anmodan av sterbhusdelägarna efter avlidne säteriägaren Johan Dahl å boets fast egendom 

frälsesäteriet Smedstorp 2 mtl samt därunder afhysta frälsehemmanet Hede med tillträde den 

24 nästa october med all då befintelig inbärgad säd och hö. 

Därefter utbjöds egendomen i närvaro av en mängd spekulanter, därvid efter flere 

skedde bud och överbud herr N. P. Carlander och dess fru Anna Brita Carlander, född Dahl, å 

Hellingsjö stannade för högstbjudna 25,000 rd. rgs sedlar. S Bruno. 

Ur domboken för vt 1853 hämtas: Lantbrukaren N.P. Carlander på Smedstorp hade i 

egenskap av sterbhusdelägare efter avlidne säteriägaren Johan Dahl till förevarande ting 

uttagit stämning å torparen Johannes Andersson vid Gingsered med påstående om svarandens 

förpliktande att betala skuld. Till stöd för käromålet företedde kärandeombudet tvenne 

handlingar så lydande:  

I. Undertecknad har av Johan Dahl på fem år arrenderat svedjan Loftstrapporne mot en 

årlig ersättning av 10 rd. rgs. i början av juni månad och 10 dagsverken på egen kost. 

Överenskommet på Smedstorp den 21 maj 1848 Johannes Andersson vid Gingsered. 

II. Att Johannes A:n emot en årlig skatt av 5 rd rgs får på fyra år till betning för kreatur 

begagna svedjan Röggetjersås. Smedstorp d. 16 juni 1848. Johannes A:n. Nils Carlsson vid 
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Smedstorp. Betalt för 1849 och 1850. Brister nu med 30 rd. rgs samt 20 dagsverken enligt 

markegångspris. 

Dom: Svaranden förpliktas att i anledning av sitt erkännande genast gälda 

arrendeavgiften samt dagsverken med sammanlagt 20 rd. 31 sk. för sistlidet år med 5 % ränta 

från stämningsdagen. 

Vid vt. 1853 företeddes följande köpekontrakt: Härigenom försäljer undertecknad till 

herr L. von Mentzer mitt ägande 7/8 mtl. frälsehemman. 

Villkor (bland andra): Den mig tillkommande köpeskillingen är bestämd till 13750 rd 

rgs. 

För framtiden försäkras ägaren av Hellingsjö få i det på min egendom Smedstorp 

belägna kärn, kallad Kyrkhultskärn, för Hellingsjö kvarn uppdämma vatten vid vad årstid som 

helst, vilket skedde i Fläskjum den 18 oct. 1852. W.L Carlander. Vittnen S. Bruno. Gustaf 

Engström. 

L. von Mentzer anhöll samtidigt om inteckning i 2 mantal Smedstorp till säkerhet för 

beståndet av ovanstående köpekontrakt. 

Till st 1835 hade Johan Dahl på Smedstrop låtit instämma Anders Olofsson vid Hall 

under yrkande att bliva tilldömd ersättning för 31 dagsverken, dem svaranden under sin 

brukningstid vid kärandens torplägenhet Kåslätt skall emot avtal underlåtit fullgöra.- 

Domboken för vt 1839 innehåller följande salubrev: Jag Johan Dahl upplåter dels som 

arv och dels som köp härmedelst med min kära hustrus Anna Britta Andersdotters ja och 

samtycke till vår son Anders Johansson Dahl hälften eller ett mantal av det mig och min 

hustru tillhöriga säteriet Smedstorp 2 mantal samt hälften i det oss tillhöriga frälsehemmanet 

Hede 1 mtl. emot en överenskommen och betingad köpesumma stor ettusende rd banco och 

övriga villkor och som vi denna köpeskilling till fullo bekommit, alltså avhända vi oss och 

våra arvingar berörda hälft och tillägna detsamma vår son Anders Dahl och hans fästkvinna 

mamsell Johanna Sophia Hagberg samt deras arvingar. Smedstorp den 12 jan. 1839. Johan 

Dahl, Anna Britta Dahl. 

Familjen Dahls ekonomi var nog inte särskilt god. Vi läser i domboken för ht 1842: 

Som vi undertecknade av Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet undfått 

ett penninglån stort 6000 rd. banco med 6 % årlig avbetalning, varav 4 % efter bankometod 

beräknas såsom ränta å lånets återstod, så pantförskriva vi till B.V:s säkerhet vår egendom i 

Smedstorp 2 mtl. säteri samt Hede 1 mtl med därtill hörande torp, lägenheter och inrättningar. 

Smedstorp den 10 okt. 1842 Johan Dahl, Johanna S. Dahl, född Hagberg. Såsom vittnen J.J. 

von Mentzer (på Forssa), major J. Björnvall, f.d. handlande. 

Den 1 nov. 1843 skrevs i domboken: Jag Anders Dahl gör härmed veterligt det jag av fri 

vilja samt med min kära hustrus goda ja och samtycke härmedelst upplåter och försäljer till 

våra kära föräldrar och svärföräldrar Johan Dahl och Anna Brita Dahl vårt ägande 1 mtl säteri 

Smedstorp och ½ mtl frälse Hede emot en överenskommen köpesumma stor 6000 rd banco 

och som nu köparne contant betalt 3000 rd bco samt förbundit sig att till 

Brandförsäkringsverket inbetala vår intecknade skuld 3000 rd, alltså varder hela köpesumman 

härmed kvitterad. Smedstorp den 1 mars 1843. Anders Dahl. Johanna Sophia Dahl född 

Hagberg. Närvarande vittnen P.R. Grundberg prost. J. Björnvall. 
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I 1846 års dombok läses: Johan Dahl, vilken numera är ensam ägare till säteriet 

Smedstorp, inställde sig enom nämndemannen Lars Andersson i Rävlanda. Denne företedde 

bevis därom, att Dahl stämt saken till Fjäre härads instundande vinterting för erhållande av 

inteckning i Annestorps fabrik (i Lindome, Halland) med tillydande för kontrakt angående 

vattenuppdämning.- 

Husförhörslängden upplyser, att Johannes Dahl var född 1785, hans hustru Anna Britta 

1786, sonen Johannes 1808 Anders 1813. Peter 1814, Johannes 1828 och Carl August 1831. 

Peter flyttade till Sätila 1839, och Johannes begav sig till sjöss 1845. Anders Dahl flyttade till 

Hyssna 1843 med sin hustru Johanna Sofia, född Hagberg och två söner, födda resp. 1860 och 

1862. 

I dödsboken läses: 1852 den 8 juni avled possessionaten Johannes Dahl på Smedstorp, 

66 år 8 mån. gl. 

Till st. 1848 hade Anders Wilhelmsson i Gräsryd instämt v. kronolänsman S. Bruno för 

det denne skall slagit och okvädat honom. 

Anders W. uppgav att han ett tillfälle innevarande år blivit å säteriet Smedstorp av 

svaranden överfallen och tilldelad minst tolv örfilar, lika många käpprapp samt dessutom en 

stor blånad över den ena armen och tre blånader på ryggen samt att svaranden kallat honom 

tjuv, rackare och bälghund. 

Svaranden erkände att han tilldelat Anders W berörde slag och åkommor samt utfarit i 

okväden, sägande svaranden att sedan han verkställt inkvartering av tågande krigsfolk och 

begivit sig till Smedstorp, svaranden infunnit sig där och varit otidig emot honom för den 

inkvartering han erhållit, då Bruno velat tillrättavisa honom för hans oskick. 

Häradsrätten prövade i förmågo av 35 kap. 2 och 3 §§ samt 60 kap. 6 § Mgb. rättvist 

döma länsman Bruno att böta för 24 slag utan åkommor, 12 rd, för 4 blånader 2 rd. 32 sk och 

för okvädinsord 24 sk, varjämte han förpliktades gottgöra honom för dennes lidande och på 

målet använda kostnader med 10 rd. bco. 

I domboken för vt 1850 ser man att soldaten Erik Djerf vid Kåhult anklagades ”för det 

han å allmänna landsvägen emellan Horsvads vägtull och Fläskium överfallit och med 

livsfarligt vapen sårat skräddarmästaren Nils P. Carlander ifrån Göteborg”. C berättade att då 

han i sällskap med sin svärfar Johan Dahl på Smedstorp ifrån Borås marknad var stadd på 

hemfärd, Djerf kommit åkande efter dem samt under otidiga och smädliga yttranden flere 

gånger än kört förbi dem och än hållit stilla för att hindra deras färd samt slutligen hoppat av 

sitt åkdon och med ett järnbindsle tillfogat C. flere hårda slag i huvudet, därav hans 

påhavande hatt fördärvats och han erhållit två djupa sår i hårgården nära tinningen.- I 

husförhörslängden av 1850 ser man, att N.P. Carlander, född 1807, jämte hustru och tre söner 

då var skrivna på Smedstorp. Familjen flyttade 1859 till Göteborg. 

Vid ht. 1855 företeddes genom kronolänsman C.J. Rylander en den 21 juni 1842 

emellan ägarna av säteriet Smedstorp And. Dahl och Joh. Dahl å ena samt A.H. Evers & 

compani i Göteborg å andra sidan upprättad avhandling, varigenom de förre emot erhållande 

av 400 rd. rgs och de senare för sig och sin rätts innehavare medgivit dammbyggnads 

uppförande vid torpen Spängerna samt förklarat sig fullt ersatte för dess skada, som genom 

nämnda uppdämning kunde komma att tillfogas säteriets ägor, till säkerhet för vilken 

avhandling inteckning blivit den 16 sept 1845 sökt vill den 14 jan. beviljad uti sagda säteri, 
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och blev nu på därom gjord anhållan berörda inteckning till fortfarande kraft och verkan 

förnyad. 

I mål nr. 65 samma ting nämnes A.H. Evers som ägare av Anderstorps fabrik (i 

Lindome socken, Halland). 

 

Hindås 

Hindås eller Hinnås återfinns i jordeböcker från 1568 och 1582. 

Styckjunkaren välb. Herr Magnus Silfwerhjelm (f. 1718. Styckj. Vid artilleriet i 

Göteborg 1743. Död 1779 på Åsaka vid Skara) hade till hösttinget 1760 instämt 

överjägmästaren välb. hr. Anders Gyllensverd (Johan Anders G. f. 1718 på Hov i Hällstads 

sn., överjägm. i V gtl, Bohusl och på Dal 1747, död 1792 på sin gård Stora Långared i 

Murums sn.) att i börd avstå fjärdings skattefrälse hemmanet Hindås i Björketorps socken, 

som han av kärandens fru moder sig tillhandlat för flere år sedan, men emedan ingen vitterlig 

lagfart blivit tagen, mindre laga stånd därå kommit, påstås hemmanet må emot 

köpeskillingens undfående avträdas samt ersätta rättegångskostnaden. 

Käranden var tillstädes och yrkade stämningsmålet, sedan han nedsatt bördeskillingen 

450 daler smt, påstående att hemmanet må avträdas. Att visa att Hindås är ärvdahemman 

uppter han arvskiftesinstrument efter framlidne kaptenen Silfverhielm (Isak Gabriel till Forssa 

i Bollebygd och Djupsås i Essunga, född 1691, kapten vid Jönköpings reg. 1714. Avsked 

1715. Död 1744 och begraven i Bollebygds kyrka), däruti hemmanet är antecknat såsom 

arvfallet herr löjtnanten Johan Abraham Silfverhielm (född 1729. Löjtnant vid Älvsborgs reg. 

1750. Avsked 1758, död 1781 på Forssa). 

Svaranden herr överjägmästaren Gyllensverd har genom brev till tingsrätten under den 2 

oct. erkänt sig mottagit den av hr. styckjunkaren å honom utverkade stämning, men som det 

för honom är en ovillkorlig omöjelighet vid detta ting och så länge närvarande riksdag påstår 

sig infinna, så har han sådant tillkänna givit, helst han den 3 i samma månad skall anträda 

resan. 

Käranden anförer, att emedan svaranden ej visat att han avrest till Stockholm, lärer dess 

föregivande icke avses och att han skall infinna sig vid riksdagen, förmodar så mycket mindre 

bort hindra honom från inställelse, själv eller genom ombud, som han ej fulltygat sig vara 

caput familiae (huvudman för ätten), varföre påstår saken må företagas till avgörande. 

På tillfrågan intygar nämnden enhälligt att skattefrälsehemmanet Hindås aldrig blivit 

uppbudet för herr överjägmästaren Gyllensverds räkning. 

Utslag: Alldenstund herr överjägmästaren G. icke på något sätt styrkt att han för sin 

familia såsom caput familiae bort sig vid riksdagen infinna, vilket för laga förfall anses, bör 

och som han åtagit sig fullmäktigeskap för annan att icke kan avstänga honom från egen saks 

utförande och försvarande vid domstol, alltförty finner tingsrätten skäligt så vida ogilla 

svarandens invändning, som han förelägges nästa ting, vartill denna sak uppskjutes, sig 

infinna själv eller genom ombud eller med laga skäl visa sig vara caput familiae och således 

nödvändigt måste vid riksdagen tillstädes vara. 

Till rätten inlämnades i maj 1788 en så lydande överenskommelse: 

Sedan min kära måg Lars Halfvardsen med dess kära hustru min dotter Kjerstin 

Andersdotter i Hindås, vilka med mig och mina övriga kära barn ifrån deras äktenskaps början 
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och fullbordan hava levat i bo oskifto tillsammans, fast de stått skrevne som åboer för gården, 

icke nu mäktar längre förestå gårdsbruket eller efter till dem vid äktenskapet gjort löfte lösa 

sina andra syskon ur gården, och det i anseende till vidlyftig gäldskulder jämte min mågs 

ständigt varande sjukdom, så har jag med min andre mågs och dotters jämte omyndiga barns 

sönerna Pehr, Jean och Anders Anderssöner tillika med min dotter Anna Andersdotters och 

hennes förmyndares enligt Bollebygds häradsrätts förordningsbrev under den 7 juni 1759 

faderbrödernas Nils Pehrssons i Limmerhult och Anders Pehrssons i Öens goda ja och minne 

sammankallat samtelige här ovanföre antecknade personer att rådgöra om gårdsbrukets 

tillbörliga hävdande, gäldens och skuldens tillbörliga betalande m.m. Havandes vi samtelige 

efter något rådgörande i all vänlighet så överenskommit som har nedan förefinnes antecknat: 

1. Skall sonen Pehr Andersson nu i höst skrivas för gården och i framtiden framför någon annan 

bliva ägare mot lösen till sina andra syskon av densamma, dock tills vidare skola de övriga 

syskonen Jean, Anders och dottren Anna vara honom vid bruket behjälpliga och tillika med 

mig och honom leva i bo oskift tillsammans, skolandes av allt vad som samlas i boet 

hädanefter finnes att under allas vår sammanlevnad förkovras, falla alla gemensamt tillgodo 

och vid någons bortflyttande eller –giftande ur boet, räknas densamma i proportion av lika 

andel över allt som dess förvärvda ägendom till goda. 

2. Skall all den lösa egendomen som nu finns efter uppteckningen under den 10 oct. 1772 

undantagandes en svartbrokig ko och den minsta grytan, som tillhörer Lars Halfvordsson och 

dess hustru, av oss andra fritt disponeras och behållas, varemot vi förbinda oss utan Lars 

Halfvordssons och dess hustrus eller barns minsta gravation nu eller framdeles att clarera och 

betala all befintelig och under sammanlevnaden iråkad skuld, som den vore vår egen, fast 

Lars Halfvordsson därföre hos alla creditorerna häftar och står antecknad. 

3. Till försörjning för mig, hustru och barn i alla tider räknat skall Lars Halfvordsson och dess 

hustru hava som undantag eller systers ärvda del efter dess fader i gården Mårsåker kallad 

med ängen däromkring räknad till tre stackar hö och Lilla hage kallad till hälften tvärt över 

delt, varjämte det jämväl lämnas dem frihet uppodla och behålla som sin egendom så mycket 

åker och äng dem behagar och i Lilla hage finns tillgång till och tillika behålla oräknat den 

ovan anförde åker och äng, åtagandes vi oss årligen bruka försvarligen höst och vår Mårsåker, 

varemot Lars Halfvordsson, dess hustru och arvingar på vår åker och äng skola vara 

förpliktade hjälpa oss med i kostnad svarande dagsverken. Lars Halfvordsson och dess hustru 

och arvingar frikallas från alla gården tillhöriga onera (skattebördor) vare sig av vad namn de 

vara och bliva månde, undantagande 3 daler smts tillägg årligen uti ständige betingade 

frälseskatten 20 daler smt, men efter sex års förlopp och framdeles lägges Lars H:n, dess 

hustru och arvingar 7 daler smt årligen, varmed de äro frie. 

4. Som Lars H:n och dess hustru komma att flytta utur sina byggde nye och hederlige hus, så 

skolom vi vid Wästra hage på av dem utvist tjänlig plats för dem uppbygga och i brukbart 

stånd lämna nödige för dem varande våningshus att bo uti, ägandes de rättighet att till dess det 

skett med oss i huse sammanbo. 

5. Av den inbärgade grödan antages först allt utsäde till hela gården, Måssåker inberäknat, 

varefter Lars Hanson äger att bekomma till sin och de sinas försörjning i år var fjärde skäppa 

säd och sin ko lika med våra kreatur framfödd, ägande Lars H:n nu eller framdeles ägande och 

så många kreatur som på undantaget födas kan även ock rättighet att alla årsens tider följa 
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våra kreatur, så in som utom hägnad. På sågkvarnen äger Lars H:n och dess rättshavare frihet 

såga nödige bräder utan avgift och på lika sätt på kvarnen mala dess säd eller födomäld.  

6. Uti alla redan huggne, sådde eller osådde svedjor kommer Lars H:n att njuta sin sjättedel. 

Att denna förening skall äga framgent bestånd så hava vi den med hållande i pennan uti 

nedan ombudne vittnens när- och övervaro bekräftat som skedde i Hindås den 10 oct. 1772. 

Pehr Andersson. Joen Andersson, Anders Andersson. Lars Halfvorsson, Kerstin 

Andersdotter. Å omyndiga dottern Anna Andersdotters vägnar som förmyndare underskriva 

Nils Pehrsson i Limmerhult. Anders Pehrsson i Öen. 

I ett mål vid tinget i juni 1789 mäter förmyndaren för avlidne Lars Börgessons i Hindås 

omyndiga barn ur första giftet Lars Larsson i Limmerhult.  

Vid vintertinget 1798 inlämnades till rätten en skrivelse med följande innehåll: Till 

förekommande av den olägenhet som genom åkrarnas och ängarnas samfälte nyttjande är 

förknippad hava vi undertecknade åboer på en åttondedel i frälsehemmanet Hindås 

överenskommit om följande delning därå så till hus om ägor och gärdesgårdar, varvid 

delningen skedde på följande sätt uti tvenne jämngoda lotter: 1. Åkergärdet. Åkrarnas namn: 

Thoråkern och Holmen, den nedre Svineroten, Lesåkern och Kjerråkern, Platsåker, Långåker, 

Bottnen samt den södra sidan i Potatoeslyckan så i äng som åker efter käldran (gränslinjen). 

No 2. Björtåker och Spanåker, den övre Svineroten, Lyckan och Nylännet, Kålgårdsåkern, 

Potatoeslyckan så i äng som åker på norra sidan efter källran. Ängars namn. I Åkergårdet 

byttes ängen med den överenskommelse desse åboer emellan att den nu lottas och sedermera 

nyttjas skiftesvis av den varje år utstakade samt uppsattes skillnaderna från Fähusåker i 

rännan på västra sidan genom Nylännet och Lesåker i Damsåker samt i rätt linea därifrån i 

utmarks gärdesgården. 

Utmed västra rännan vid Gökåker i en ränna därifrån i en gran rätt ner i mossen eller 

kärret och sedermera uti rätt linea till Wintergapet. På västra sidan av denna skillnad tillhörer 

det denna lott.- 

Vidare utsattes skillnaden med en påle i Nohlängen, därifrån i en björk vid Svineroten, 

sedermera märktes i en gran och sluteligen därifrån i rätt linea genom Forlekjärret i 

utmarksgärdesgården. På västra sidan om denna skillnad tillhör det denna lott allt till den 

andra hemmansdelens ägor möter. 

Gärdesgårdar: No 1 från Gjäddås hägne till Wintergapet, omkring Olåtalyckan och 

Humlegården. No 2. Från Kålgården till Wintergapet omkring Lyckemaden. No 3 Kåhlgården 

från Plantelandet söder om Kålgårdsgapet. Dito norr om till Kålgårdsgapet. Humlegården: 

Västra ändan på Store humlegården till skillnaden. Norra ända på Lille humlegården. Östra 

ändan på Store humlegården. Store hagen. Skillnaden blev utsatt i rätt linea körevägen från 

Krokelid till Långenäs gap. 

Sedan sålunda överenskommet och delt var, skedde lottkastningen, då lotten no 1 tillföll 

Petter och no 2 Börje. 

Vidare träffades följande överenskommelse att Fähusåker skall tillfalla Börje emot det 

att Hampaåker skall tillhöra Petter. Likaledes skall Lilla gärde tillhöra den förstnämnde utom 

Stora kihlen och Stora gärdet, som denne sistnämnde tillfaller. 

Om manhusen träffade desse åboer utom lottkastning den överenskommelse att den nya 

byggningen skall tillhöra no 1 och den gamla no 2 med villkor att de nya husen med samnad 
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hand av oss bägge i stånd sättas, undantagandes brädfodringen utomkring, varom endast 

ägaren drager försorg. 

I domboken för hösttinget 1808 läses: Jag Petter Larsson gör härmed vitterliget att hava 

försålt mitt ägande 1/16 del uti ¼ dels frälsehemmanet Hindås till Börje Andersson i 

Limmerhult i Härryda socken emot en överenskommen köpesumma 200 rd. banco, ty 

avhänder jag mig samt hustru, barn och arvingar nämnda hemmansdel med därtill lydande 

hus, jord, skog och mark, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten med allt vad som därtill 

lyder.- Limmerhult den 1 aug. 1808. Petter Larsson själv hållit i pennan. Till vittne Olof 

Lehrmann. Johan Törnros själv hållit i pennan. 

 

 

Björketorp Andersgården 

Tre gårdar i Björketops by nämns från 1550-talet. 

Ur 1844 års dombok hämtas följande: Jag undertecknar försäljer 1/8 mtl. kr sk. Bj. 

Andersg. Till min äldsta kära son Erik Andersson och dess tilltänkta fästekvinna Katarina 

Persdotter för 266 rd. 32 sk. rgs och villkor: 

Men skulle jag icke kunna i köparnas bröd förbliva, skall jag årligen såsom stal hava en 

tunna råg, en ta korn, 4 tr. potäter, ¼ ta malt, 1 lisp. torrt kött, 1 do fläsk, ½ do smör, 1 do torr 

ost, en kanna mjölk om veckan och till kläder 6 alnar wadmal, 6 aln. foder, en skjorta, ett par 

strumpor och ett par skor. Födovarorna betalas i 2 ne terminer nämligen vid jultiden och om 

midsommartiden varje år undantagandes mjölken, som lämnas mig varje vecka, och skola 

klädespersedlarna lämnas vid varje års slut och dessutom skall jag hava husrum jämte 

framkörd vedbrand. 

Skall köparne vara förbundne att till mina andre söner Anders och Johannes, när de 

träda i gifte, bestå dem med ett flyttegille till vardera efter ortens bruk och husets förmåga. 

Björketorp den 28 sept 1844. Anders Eriksson med hand i pennan. 

 

Björketorp Assaregården 

I sept. 1844 såldes ¼ mtl. kr sk. hmt Bj. Assaregd. till drängen Anders Jönsson på 

Högen för 650 rd. rgs. Ur villkoren återges:  

1. Vi säljare skola hava till undantag i vår lifstid av hemmanets jord den s.k. Skallen 

samt Kneplehall och Qwäkran så till åker som äng, där vi skola äga rättighet bygga 

och bo bäst vi för gott finner. 

2. Timmer till en liten man- och ladugårdsbyggnad skall vi behålla på hemmanets skog 

som av oss hugges men av köparen framköres samt dessutom skola vi erhålla en 

tolft 12 alnars stockar jämte behövlig vedbrand, ris och hägnadsmaterialier, dock allt 

efter anvisning. 

3. Till vårfoder skall köparen av oss erehålla när som helst ett skeppund försvarligt 

hö.- 

Björketorp den 28 sept. 1844. 

Lars Börjesson och Anna Eriksdotter, säljare. 

Till vittnen Hans Wilhjelmsson på Stommen, Per Jonsson i Röberg. 
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Björketorp Svensgården 

Bouppteckningen efter Andreas Andersson i Björketorp Svensgården, som avled i sept. 

1799, upptar följande boskap: En rödgrimmig oxe 11 rd, 1 dito dito 9 rd, en rödgiälmi ko 7, 

en vitbrokit ko 6, 6 får 6 rd, ett ungsvin 16 sk. Summa tillgångar stannade vid 105 rd 33 sk. 

Assar Andersson i Gunna eller Bj:torp Svensgd., död i febr. 1800, ägde i silver en 

förgyld bägare 1 rd, en fästningering 6 sk och ett särkespänne 16 sk. Av koppar hade han en 

kittel om 8 mk värd 1 rd, 16 sk, två krukor tillsammans värda 1 rd och en gammal påtta, värd 

blott 2 sk. 

Han hade burit bl.a. en grå walmars råck värd 24 sk (1/2 rd), en dito tröja, en blå dito 24 

sk, en gammal dito 8 sk, en skinntröja 1 rd, en dito 8 sk, ett livstycke av skinn 6 sk, en luden 

skinntröja 12 sk, ett par grå walmars byxor 8 sk, ett par dito av skinn, ett par blagarns dito, 2 

par skor 12 sk, en hatt 4 sk, en luden mössa 1 sk, en segelmössa 1 sk, en bomullsmössa 8 sk, 4 

par ludna handskar, 8 sk, 3 par dito fingerhandskar, 3 blagarns skjortor 8 sk, två par blå och 

ett par grå strumpor och ett par snösockar. 

Den 8 maj 1810 förrättades bouppteckning efter avlidne mannen Sven Olofsson i Bj. 

Swgd., som efter sig lämnat änkan Anna Jönsdotter samt tvenne omyndiga söner Olof och 

Lars Swenssöner jämte en sondotter Johanna Jönsdotter, sju år gammal, som i arve med sina 

farbröder deltager. Bland mycket annat fanns i detta bo fem flata tenntalrikar värda 1 rd. 8 sk. 

(alltså 11 sk. per styck), sex dito värda 1 rd (8 sk. stycket!), fyra djupa dito 24 sk., tre 

ljusstakar 24 sk., två små fat 1 rd. 16 sk. ett halvstop 6 sk., en liten flaska 4 sk. 

Koppar: Hälften i en brännvinspanna med hatt, pipor och tunna 2 rd. 24 sk., fem nya 

drickestunnor av ek 2 rd., fyra gamla spinnrockar, sex gamla drickestunnor av ek 1 rd., en 

målad soffa 1 rd, ett målat fällebord 32 sk, ett omålat dito 24 sk, ett ekebord 2 sk., ett vargnät 

12 sk, ett rävnät 6 sk., 9 tallrikar av lera 14 sk, en hemkvarn 12 sk.m en slipsten 10 sk, sexton 

vävskedar 16 sk., 20 trätallrikar 8 sk., 6 träfat 6 sk., en gammal svensk bibel 16 sk, tre gamla 

böcker 8 sk., en mässings tobaksdosa 4 sk, en skutsäng 16 sk.  

Tre gamla får 2 rd.  

En grå valmars rock 1 rd., en blå dito tjöfa 1 rd., en dito kort 40 sk., ett randigt fyrtrås 

livstycke 16 sk, två par gamla skinnbyxor 16 sk, sjutton par ullstrumpor 12 sk., 

Sju skäppor råg 8 rd. 24 sk., sex skäppor korn 6 rd., två dito linfrö 2 rd., 6 dito poteter 2 

rd.. 

Utestående fordringar av Sven Andersson på Rogården 7 rd, 5 sk, av Måns Carlsson på 

Lönekulla 9 rd, 16 sk., Per Assarsson i Gräsryd 11 rd. 5 sk. Summa tillgångar 81 rd. 11 sk.. 

Skulder 3 rd. 17 sk. 

Anders Andersson i Björketorps Svensgården sålde den 15 sept. 1820 sin andel om 5/32 

mtl. för 300 rd. banco till sin son Sven Andersson. 

Samtidigt sålde Eric Andersson och h.h. Elin Hansdotter 5/32 mtl. kr. sk i samma gård 

till sin käre son Johannes Ericsson för 200 rd. bco mot det villkor, att vi säljare skola hava vår 

försörjning på hemmanet och njuta kläder och föda till vår död. 

Ur 1829 års dombok för vt. hämtas ett köpebrev av innehåll: Jag Gunilla Andersdotter 

gör härmed vetterligt det jag av fri vilja och moget betänkande samt med mina barns 

samtycke upplåter och försäljer 5/32 dels mtl. kr. sk. hmt Björketorp Svensgården till min 

kära dotter Kjerstin Bengtsdotter och dess kära fästeman Anders Andersson för 222 rd. 8 sk. 
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bco, vilken köpesumma är till fullt nöje betalt och härmed kvitteras, och förbehålles följande 

villkor:- 

Skulle jag emot all förmodan så av köparna behandlas, att jag på något sätt missnöjes 

förbliva i deras bröd, så skola de bestå mig årligen 2 tunnor råg, en tunna korn, ½ dito malt, 4 

tunnor potäter, ¼ tunna ärter, 4 kappar salt, ett lispund torrt fläsk, 2 lispund torrt kött, ½ tunna 

vald sill, kålrätter och humle, ett stop söt mjölk om dagen samt nödige kläder, husrum och 

vedbrand. 

Mina övriga barn skola köparna bestå vid deras avflyttning eller gifte vardera ett litet 

bröllop samt skola mina små barn äga rättighet förbliva hemma i köparens bröd och där njuta 

kläder och föda, till de fyllt 15 år vardera.- Bjtp Svsgd den 18 febr 1829. 

Gunla Andersdotter. Vittnen: Gustaf Olofsson och Johanna Johansdotter å Rävlanda 

Mellomgården. Andreas Olofssson i Skogsgärde, Anders Nilsson på Högen. 

Johannes Andersson vid Björketorp Andersgården hade till ht. 1840 instämt avlidne 

Måns Olofssons vid Stockabäck sterbhusdelägare, änkan Gunilla Andersdotter samt hennes 

omyndiga barns förmyndare Johannes Gustafsson i Wärre Öfregården och Anders Eriksson i 

Skogsgärde med påstående att utbekomma innestående fastighetsarv i 5/32 mtl kr. sk 

Björketorp Svensgården. 

Käranden anförde att avlidne Måns Olofsson i Stockabäck i livstiden gått i borgen för 

käranden till Björketorps kyrka för 33 rd 16 sk. till säkerhet för vilken borgen Måns Olofsson 

genom köpsedel fått kärandens stugubyggnad på sig överlåten. 

Anders Andersson i Björketorp Svensgården vittnade, att han flere gånger hört avlidne 

Måns Olofsson i lifstiden yttra, det hon för hans räkning skulle betala 33 rd. 18 sk. till 

Björketorps kyrka i stället för arv efter Måns Olofssons avlidna hustru. 

 

 

Högen 

Högen är med i 1547 års jb. 

Denna gård är belägen invid Björketorps kyrka. 

Vid ht 1809 inlämnades ett köpebrev, vari läses: Vi undertecknade göra härmed 

vitterligit det vi av fri vilja och moget betänkande låtit genom utrop den 15 juni detta år 

försälja vår ärvda 1/8 dels mtl. kr.sk. Högen, vilket hemman får av köparen vid nästa fardag 

tillträdas, och utropades med nedanskrivne förbehåll: 

1. Den lilla åkern som är belägen emellan fattigstugan och gamle Pers stuga på Heden samt 

tvenne små potaoes land, som nu av oss nyttjas, förbehålla vi oss utan någon den ringaste 

avrad (skatt). 

2. Som hemmanet var på några år bortarrenderat och arrendatoren genom överenskommelse 

därmed avstår, så skall köparen utan avräkning på utropssumman gottgöra den av 

arrendatoren utlagde soldatelejan med 6 rd. rgs mynt. 

3. Således uppropades hemmanet och efter en stund utropet påstått, blev det ståndande på 

Anders Andersson och Anders Toresson i Buarås, som sig därom förenat, vid 200 rd. 40 sk. 

rgs mynt, och som allt är rättvist tillgånget, så bibehålles köparen vid ovannämnda hemman 

ett för sig och efterkommande nyttja och behålla med hus och jord, skog och mark samt allt 
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vad som däritll av ålder lydt ock hädanefter lagligen kan tillvinnas, vilket i allt med våra 

namns underskrift bestyrker. Högen den 30 sept. 1809. Johannes Nilsson. Kjerstin 

Bengtsdotter, själva hållit i pennan. Till vittne Börje Assarsson och Elin Hansdotter i 

Björketorp Swensgården. 

 

Ingrid Börjesdotter, ”änka utan någon livsfrukt eller barn”, boende vid Högen, 

efterlämnade vid sin död 1810: En järngryta med grepe värd 24 sk., en kopparpotta värd 32 

sk, en kista med lås 24 sk, en halvkista med lås 12 sk., ett bord 2 sk, en drickstunna av ek 3 

sk, en dito fjärding 1 sk. två spinnrockar 4 sk., en bok Nya Tästamentet kallad 3 rd., en ny 

psalmbok 8 sk., tre gamla psalmböcker 12 sk. 

Två randiga kjortlar 1,16,1 dito gul 1 rd., en grön kjortel 16 sk, en dito gammal 1 sk, 1 

brun wallmarströja 32 sk., en grön dito av fyrtråd 16 sk, en skinnpäls 12 sk, fyra livstycken 1 

rd. 16 sk, tre sidenmössor 32 sk., ett par blå handskar 12 sk, ett par gamla skor 1 sk., en 

fjäderputa á 7 skålpund 24 sk, en blå buloter 8 sk, ett hårtäcke 12 sk, ett dito 8 sk, ett lakan 1 

sk. 

En svart ko 8 rd, två får 1 rd., en tunna poteter 1 rd. Summa tillgångar 17 rd. 31 sk. 

Skulder 2 rd. 44 sk. 

 

 

Eriksmyst 

Eriksmyst förekommer första gången i jb. 1773. 

Lars Johansson i Ericsmyst hade till vt 1837 instämt torparen Nils Svensson vid 

Forsskärn att ansvara för det han natten mellan den 4 och 5 febr. nästlidet år under oljud och 

stormande inträtt i kärandens hus och där okvädat såväl honom som hans hustru samt efter 

utgåendet utur stugan genom fönstret inkastat en stake, därav trenne rutor sönderslagits, 

varande ersättning för såväl det sönderslagna fönstret som kärandens rättegångskostnader 

påyrkad. 

Avskedade soldaten Sven Häll vittnade att han omstämde afton kommit till käranden 

och hos honom fått natthärbärge, att sedan alla i huset gått till vila, svaranden ankommit och 

bultat hårt på förstugudörren, därvid Lars J:ns hustru stigit upp och öppnat, att Nils S:n genast 

han kommit in i stugan tilltalat hustrun efter orden sålunda: ”Varför skall du skälla ner min 

pojk”, därvid på hustrun svarat: ”Jag gör en konst i både dig och din pojk,” att Lars J:n därpå 

uppsprungit utur sängen och fattat tag i Nils S:n, därvid denne ropat: ”Slå icke ihjäl mig, du 

vet jag har hustru och barn!”, att kärandens hustru då tilltalat sin man med dessa ord: ”Vet vad 

du gör, Lars!”, att svaranden därpå yttrat, ”aldrig kunde jag tro att blod skulle rinna för dig i 

kväll, men det skall du djävulen anfäkta mig icke hava gjort för intet”.- 

 

 

 

  


