Wretstorps Gästgivaregård
och konkursen år 1883

Wretstorps Gästgivaregård bedrevs från år 1881 i fastigheten Sällerhög No 1.
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Gästgiveriverksamheten i Vretstorp
Strax söder om Vibysjön möttes vägarna mellan Askersund-Västernärke och Tiveden-Örebro.
Platsen blev tidigt en naturlig mötesplats för Vibybygden. Sedan 1600-talet har här hållits ting
för Grimstens härad. I anslutning till tingsplatsen anlades en gästgivaregård, vilken på 1688 års
karta över Grimstens härad kallas Wyby krough. I husförhörslängderna på 1870-talet är det
tydligt noterat att gästgiveriet var förlagt till gården Stora Wretstorp.
Sedan mitten av 1800-talet hölls årligen två marknader vid gästgiveriet, i juni och november. Hit
kom både traktens bönder och kringresande försäljare för att sätta upp sina stånd på var sida om
vägen vid gästgiverigården. En krog var inrymd i en byggnad på motsatta sidan om vägen.
Troligen gick det ibland hett till vid krogen, varför en arrestlokal uppfördes intill
gästgivargården, där de värsta bråkstakarna kunde buras in.

Karta från år 1864-67.

Grimstens härad hade sin tingsplats i
Vretstorp. Till en början hölls tinget på
gästgiveriet, som var beläget vid
landsvägen. Ett nytt tingshus, som låg
mittemot gästgiveriet, stod klart 1825.
Även Kumla och Hardemo härader
flyttade sina tingsförhandlingar till
Vretstorp, som fungerade som tingsställe
fram till 1908.
Det gamla tingshuset intill Stora Wretstorp.
Foto i juli 2008.
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Under 1800-talets senare hälft växte stationssamhället Vretstorp fram ungefär en kilometer söder
om tingshusplatsen. År 1881 flyttades därför gästgiveriverksamheten från Stora Wretstorp till
den nybyggda fastigheten Sällerhög No 1 intill järnvägsstationen.
Dagens bebyggelse på den gamla
tingshusplatsen utgörs av den fd
gästgivaregården, gården Stora Wretstorp
och det gamla tingshuset.
Gästgiveriet är en välbevarad rödfärgad
träbyggnad i två våningar från 1850-talet.
Tingshuset från 1820-talet är en
envånings träbyggnad, med ett idag
relativt förändrat yttre, både vad gäller
färg och tillbyggnad på baksidan.
Gården Stora Wretstorp. Foto i januari 2007.

Gästgiveriet i fastigheten Sällerhög No 1
Fastigheten Sällerhög No 1, där gästgiveriverksamhet drevs från 1881, är en trevånings
träbyggnad som ännu står kvar i all sin prakt. Huset ligger endast ett stenkast från den plats där
Vretstorps järnvägsstation en gång låg. Det var alltså lätt för resande som kom med järnvägen att
ta in på gästgiveriet. Fastigheten har sin huvudentré mot Järnvägsgatan som går parallellt med
järnvägen Det finns även en entré på baksidan. Den används idag som huvudentré.

Framsidan på Gästgiveriet
Foto i juli 2008.

På andra våningen fanns matsal och sällskapsrum. Den är numera ombyggd till två lägenheter
som hyrs ut. Mellan matsalen och undervåningen gick en mathiss. På tredje våningen fanns rum
för övernattande. Tre rum åt framsidan och tre rum åt baksidan.
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Fastigheten Sällerhög från gården i juli 2008.

Till fastigheten hör också en ekonomibyggnad som ligger på baksidan av huset. Här var stall,
bageri, vagnslider och även bostadsrum för drängarna inhysta. Det mesta står ännu idag kvar
intakt.
Innanför fönstret på gaveln hade
drängarna sitt rum. Man kommer till
deras rum via en trappa i det första
vagnslidret. Den första dörren i längan
och den följande går till två vagnslider.
Längst bort låg stallet. Det används
numera som vedbod. I mittendelen låg
bl a ett bageri med en stor ugn. Ugnen
och bagarstugan står ännu kvar. På
baksidan av ekonomibyggnaden finns
dörrar in till vagnslidren.
Uthus med stallar. Foto juli 2008.

Baksida av uthus med vagnslidren och stallar. Foto juli 2008.
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Tomtkarta över fastigheten Sällerhög i Vretstorp år 1905.
Så även beskrivningen till kartan i bilaga1.

Fastigheten Sällerhög fotograferat från järnvägsstationen.
Vykort från sekelskiftet 1899 - 1900.
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Gästgivare i Vretstorp
Under perioden 1876 till 1895 var det fem olika familjer som drev gästgiveriverksamheten i
Vretstorp. Varje familj stannade ungefär i fyra år. Följande familjer drev gästgiveri i Vretstorp
under denna period.

1876, 21 februari – 1880, 2 november
Gästgivarföreståndare Karl Johan Gustafsson, född den 16 januari 1840, flyttade den 21
februari 1876 in till ”Stora Wretstorps Gästgiveri” från Karlstad med sin fru och fyra barn.
År 1877 föddes deras femte barn och i januari 1879 föddes deras sjätte barn. Hans hustru avled
strax därefter, den 3 februari 1879, troligen i sviterna efter födelsen. Barnet avled i mars månad
året därpå. Karl Johan Gustafsson drev gästgiveriet till den 2 november 1880 då han flyttade
vidare med sina fem barn till Värnamo.
1880, 10 november – 1882, 17 november
Den 10 november 1880 flyttade Anders Erik Winbladh in från Tveta socken i Kalmar län till
”Stora Wretstorps Gästgiveri” och tog ensam över verksamheten som ”Gästgiveriarrendator”.
Han var född den 12 mars 1852 i Hackvads socken, Örebro län. Hans far Petter Persson ägde och
drev gården Genstorp i Viby socken. Till sin hjälp i Gästgiveriet hade han också en piga.
För honom är det noterat att han i början av 1880 gifte sig med Hilma S Andersson från Lilla
Åby i Tveta socken. Det är också noterat att han var skriven ”vid Sällerhög i nya boken”.
Samma notering finns för pigan. Hans hustru står inte som skriven vid Gästgiveriet.
I den nya husförhörsboken, som börjar den 1 januari 1881, var han skriven under ”Skävids äg,
Sällerhög”. Han kvarstod då som ”Gästgiveriarrendator”. Inte heller nu var hans hustru skriven
vid Sällerhög. Dock finns en notering om att hon avled den 2 augusti 1881.
Gästgiveriet flyttade alltså under hans tid från gården ”Stora Wretstorp” till den nybyggda
fastigheten ”Sällerhög” vid Vretstorps järnvägsstation.
Han var fortfarande skriven som ”Gästgiveriarrendator” i Sällerhög i maj månad år 1882 när
den nya gästgivaren, Karl Alfred Johansson, flyttade in med sin hustru. Han kvarstod i Sällerhög
i ytterligare sex månader.
Den 17 november 1882 lämnade han gästgivarverksamheten och flyttade till sin fars gård,
Genstorp i samma socken. Fadern Petter Persson, ägare och brukare av Genstorp, var också
nämndeman. Petter Perssons barn tog sig efternamnet Windbladh.
På faderns gård bodde då också hans fem år yngre bror Per August Winbladh. Brodern, Per
August, skulle senare bli mycket involverad i nästa gästgivares verksamhet och konkursen år
1883.
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1882, 25 maj – 1885, 31 december
Den 25 maj 1882 inflyttade Carl Alfred Johansson med fru och blev Gästgiveriföreståndare vid
Sällerhög. Den tidigare ”gästgiveriarrendatorn”, Anders Erik Winbladh, kvarstod som skriven i
Sällerhög i ytterligare sex månader. Kanske bistod han Carl Alfred med att komma igång.
Verksamheten gick i konkurs i december 1883. Carl Alfred och hans hustru fick två barn under
sin tid i Vretstorp, sönerna Hugo år 1882 och Gunnar 1885. Hustrun avled i maj månad 1885.
Den 2 januari 1886 lämnade Carl Alfred Sällerhög och gästgiveriverksamheten i Vretstorp och
åkte till Stockholm.
1886, 1 januari – 1890, 18 december
Efter Carl Alfred Johansson tog Ture Fredrik Åman över som gästgivare. Han är inskriven som
”Eg. gästgivaren Ture Fredrik Åman” på fastigheten ”Wretstorp (Sällerhög No 1)”. Han bodde
sedan flera år med sin familj vid Wretstorps järnvägsstation där han var anställd som
”magasinsföreståndare”. I december 1890 lämnade han gästgiveriverksamheten och återgick till
sin gamla profession som Magasinsföreståndare.
1890, 18 december – Efter 1895
Den 18 december 1890 flyttade Gustaf Adolf Larsson, född den 1 november 1858, med familj
från Hallsberg till Vretstorp där han blev Gästgiveriföreståndare. Åren 1891-1895 var han
skriven på fastigheten ”Wretstorp (Sällerhög No 1)”. Han drev Gästgiveriet till efter år 1895.

Folkräkningen år 1900
Vid folkräkningen år 1900 finns det inte längre någon ”gästgivare” i Vretstorp. Nu har
verksamheten vuxit och ett hotell har byggts. Hotellverksamheten låg i fastigheten Eriksdal och
Alfred Andersson var noterad som ”Hotellegare”. Han kom ifrån trakten och var född i Viby år
1862. Han drev verksamheten med sin fru och sina fem barn. I verksamheten fanns också tre
drängar och tre pigor anställda.
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Wretstorps hotell

Vykort på Wretstorps Hotell från början av 1900-talet.

Värdshusverksamheten flyttades senare till det nybyggda Wretstorps Hotell. Hotellet brann ner
till grunden den 21 februari 1923.

Not. Texten till stora delar hämtad från dokument på www.hallsberg.se.
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Konkursen 1883 och åren därefter

Gästgiveriet drevs under åren 1882 - 1885 av Carl Alfred
Johansson och hans hustru Augusta Bergström. Familjen hade i maj
månad 1882 flyttat till Vretstorp från Bromma i Stockholm. Carl
Alfred var då 23 år gammal och hans hustru Augusta 22 år.
Verksamheten gick inte så bra och mot slutet av 1883 försattes den
i konkurs. Detta meddelades enligt gängse ordning med Kungörelse
i Post och Inrikes Tidningar den 27 november. I Post och Inrikes
Tidningar den 4 december 1883 kallade borgenärerna till möte.
Utdrag på dessa Kungörelser är redovisade längre fram i detta
dokument.
Den 18 januari 1884 togs ärendet upp av tinget i Grimstens Härad
dit fordringsägarna lämnat in en offentlig stämning. Skulderna
uppgick då till 8.590,08 kr.

Augusta Bergström

Två av fordringsägarna var Carl Alfred yngre bröder, Oskar Wilhelm Johansson och Ernst Edvin
Johansson som arbetade som drängar vid gästgiveriet och de hade troligen inte fått ut sina löner.

Ernst Edvin ca 1900

Oskar Wilhelm 1942

Det betyg som Carl Alfred skrev åt sin bror Oskar Wilhelm från hans tid som dräng på
Gästgiveriet finns alltjämt bevarat. Av Oskar Wilhelms barnbarn Jan Johansson i Linköping har
vi fått foton på Ernst Edvin, Oskar Wilhelm och på betyget. Betyget kan läsas längre fram i detta
dokument. Troligt är att också Ernst Edvin fick ett motsvarande betyg- Om detta också finns
bevarat är inte känt.
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Även Carl Alfreds svåger, Ludvig Evald Bergström, var med bland
fordringsägarna. Orsaken till detta kan ha varit att han lånat ut
pengar till Carl Alfred. Detta är dock endast en gissning.
Den 2 april 1884 beslöt tinget att verksamheten kunde drivas vidare
i och med att fordringsägarna godkände ett borgenärsackord på
25%. Carl Alfred och Augusta försökte också rädda delar av sitt
privata bohag genom att yrka på bodelning och undantag av enskild
egendom men detta godkändes inte av tinget.
Den 12 april 1884 försåldes deras hem. Delar av lösöret köptes då
av hemmansägaren Per Adolf Nilsson i Svinnersta och lantbrukaren
Per August Winblad i Genstorp.
Ludvig Evald Bergström

Runt detta köp skrevs en överenskommelse att Carl Alfred och
Augusta fick behålla lösöret och använda det på Gästgiveriet till den 1 januari 1886. Detta
stadfästes av tinget den 12 maj 1884.
Carl Alfred drev gästgiveriet vidare till den sista december 1885. Han var då änkeman sedan
hans hustru avlidit i maj månad samma år.
Den 2 januari 1886 kom Adolf Nilsson och Per August Winblad för att hämta sitt inköpta lösöre.
Carl Alfred vägrade dock att lämna ut lösöret varför de då tog kontakt med länsman Kasper
Svidén och begärde "laga handräckning för utbekommande af omstämda effekter". Länsman
Svidén följde med Nilsson och Winblad till Carl Alfred som då var hemma hos sin vän urmakare
Nils Finnström. Carl Alfred vägrade dock alltjämt att lämna ut lösöret, förutom ett cylinderur
som han gav Winblad, varför Svidén då informerade honom om att han hade 8 dagar på sig att
lösa detta, annars skulle lösöret beläggas med kvarstad.
Följande utspelade sig då enligt anteckning i Grimstens Härads Dombok i stämningen från den
18 februari 1886: "då Svaranden märkt att Svidén ämnade undersöka hans medförda nattsäck,
han sedan yttrade ”att han skulle inresa till Örebro och tala med Landshöfdingen i ärendet”,
utsprungit med nattsäcken och medföljt ett å jernvägsstationen stående till afgång färdigt tåg, till
Stockholm, hvar efter han icke afhörts".
Nilsson och Winblad fick aldrig sitt inköpa lösöre och lämnade därför in sin stämnings-ansökan
mot Carl Alfred om "förskingring av anförtrodt gods".
I mitten av januari skickades stämningen med delgivningsbevis över till detektiva
polisavdelningen i Stockholm för att de skulle leta upp Carl Alfred och delge honom stämningen.
I den rapport, återsänd till länsman Svidén, daterad den 24 januari så rapporterar de att
eftersökningen misslyckats och att de därför skickar tillbaka stämningen till Vretsorp. Det
meddelades också på vilken adress som Carl Alfred då bodde: "Johanssons bostad är i huset No
67 vid Drottninggatan å nedre botten till höger inpå gården hos mamsell Nilsson." (Se bilaga
32)
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Karta från 1885 över Drottninggatan 67 i Stockholm,
där Carl Alfred bodde i januari 1886.

Information om stämningen nådde till slut fram till Carl Alfred och i ett brev till Grimstens
Häradsrätt, daterat i Stockholm den 1 februari 1886, förklarar han sin syn på stämningen. (Se
bilaga 30)
Stämningen tog upp av tinget den 18 februari 1886. Carl Alfred var då inte själv närvarande utan
deltog endast genom sitt ombud, urmakaren Finnström. Beslut togs den 21 april samma år om att
ge Carl Alfred uppskov till nästa ting, samt 100 kronor i böter om han då inte närvarande
personligen.
Beslutet delgavs Carl Alfred under sommaren 1886 då länsman Svidén träffade honom i
Stockholm.
Vid tinget den 13 november 1886 fick han åter uppskov till nästa ting men 100 kronor i böter för
att han inte var närvarande personligen.
Den 19 januari 1887 togs ärendet åter upp och utslag i målet kom den 11 mars. Carl Alfred, som
inte heller denna gång var närvarande, dömdes för "förskingring av anförtrodt gods".
Enligt domen skulle Carl Alfred böta 25 kronor till kronan, samt ersätta de förskingrade sakernas
värde enligt följande: För svinkreaturen med 75 kr och för kärran med 25 kr. Han skulle genast
utlämna övriga saker till Nilsson och Winblad. Om han inte kunde utlämna dessa saker skulle
utmätning ske för att ersätta deras värde. Utmätningen skulle ske enligt följande: Uret 75 kr,
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örhängena och örringen 20 kr, fingerringarna 75 kr, matskedarna 20 kr, toilettaskarna 4 kr och
ströskeden 3 kr. Han fick också betala Nilsson och Winblads rättegångskostnader med 30 kr
samt kostnader för "lösen och utslag". Om Carl Alfred någonsin betalade sina böter vet vi inte.
Konkursen år 1883 fick alltså juridiska följdverkningar fram till år 1887. Den juridiska processen
redovisas nedan.
Hur det gick för Carl Alfred efter dessa händelser återges i hans personhistorik.

Missnöjd kund
En annan händelse som inträffade under
denna tid finns att läsa om i tidningen
Nerikes Allehanda fredagen den 4 april 1884.
Där finns en notis införd under rubriken
"Meddelanden från allmänheten" där en av
kunderna klagar över den service som ges på
gästgivaregården i Vretstorp. Notisen har
följande lydelse:

Gästgifvaregården i Vretstorp.
Som man är klädd blir man hädd, är ett ordstäf, som man synes tillämpa vid gästgivaregården i
Vretstorp. Detta fick jag erfara, då jag 26 mars passerade Vretstorp för att derifrån fortsätta färden
med gästgivareskjuts till Askersund. Underrättad av en jungfru att gästgifvaren sjelf voro att träffa
nere på gården, uppsökte jag honom och frågade höfligt, om jag kunde erhålla skjuts och hvad en dylik
kostade till Askersund, men fick då svaret: ”Ni orkar gå dit. För resten” tillade ha i stolt ton ”vill ni ha
skjuts, får ni vänta i 3 timmar”. Innan jag hann göra några invändningar på detta näsvisa svar, kom en
fin herre, hvilken äfven begärde skjuts till Askersund. Honom svarade gästgifvaren: ”Jo, bevars, herrn
skall få skjuts genast!”. Nu frågar jag, om ej den, som är klädd i en simpel rock, kan ha rätt att fordra ett
lika höfligt svar på en höflig fråga som den, hvilken är klädd i en fin rock. Äro kanhända mina pengar
ej lika goda som hans?
Resande
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Den 1 och 2 januari 1886
I koppling till det som utspelade sig den 2 januari 1886 ligger här lite tilläggsinformation
angående Carl Alfreds vän urmakare Nils Finnström, vad en nattsäck är för något och hur
Vretstorps järnvägsstation såg ut vid den tid då Carl Alfred tog tåget därifrån till Stockholm.
Dagen innan, den 1 januari 1886, hade Carl Alfred skrivit ut ett betyg till son bror, Oskar
Wilhelm Johansson, som arbetat som dräng på gästgiveriet. Troligen fick även den andre brodern
Ernst Edvin motsvarande betyg, men detta är bara en teori.

Nattsäck
Carl Alfred hade endast med sig en så
kallad ”Nattsäck” när han lämnade
Vretstorp den 2 januari 1886.
Hur en ”Nattsäck” kunde se ut syns på
bilden till höger och på internet ligger
följande beskrivning:
Nattsäck, resväska av tyg el. läder, avsedd
för sovkläder o.a. persedlar. N. omtalas
redan vid 1600-talets mitt; rikt broderade
n. användes under1800-ta-lets senare
hälft men kommo sedan ur bruk.

Urmakare Nils Finnström
Det var hos sin vän urmakare Nils Finnström i Vretstorp som
Carl Alfred befann sig den 2 januari 1886, då han tog sitt
”Nattsäck” och stack till järnvägsstationen i Vretstorp och tog
tåget vidare till Stockholm.
Urmakare Nils Finnström var en erkänd urmakare och år
2008 försåldes ett cylinderur tillverkat av honom på Tradera.
Till höger syns detta ut på bild.
Urmakare Nils Olsson Finnström var född den 21 maj 1843 i
Österåker, Han hade flyttat in till Vretstorp från Finnerödja
med sin familj i mars månad 1883. Han hyrde först i Stora
Wretstorp, där det gamla gästgiveriet låg, men i november
1883 flyttade familjen till Grotorp, i närheten av fastigheten
Sällerhög, där de också bodde som hyresgäster.
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Vretstorps järnvägsstation
Så här såg järnvägsstationen ut där Carl Alfred klev på tåget till Stockholm den 2 januari 1886.
Stationshuset finns inte kvar. Det brann ner under 1980-talet.

Vretstorps järnvägsstation. Foto från 1892.

Vykort daterat 1903.
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Oskar Wilhelm Johanssons betyg
Betyget är skrivet den 1 januari 1886, dvs dagen innan han lämnade Vretstorp för att aldrig mer
återvända, i alla fall vad vi vet idag. Av betyget ser vi också hur Carl Alfred skrev sitt namn, hur
hans handskrift såg ut och att han hade ett sigill som han satte på de betyg han skrev ut.
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Ur Post & Inrikes Tidningar
Konkursen 1883 kungjordes i Post & Inrikes Tidningar tisdagen den 27 november 1883. Veckan
efter, tisdagen den 4 december 1883, kallade borgenärerna till sammanträde.
Följande fanns att läsa vid dessa båda tillfällen:
Tisdagen den 27 november 1883

Tisdagen den 4 december 1883

Inställelsedag för bevakande af fordringar uti
Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johanssons vid Wretstorp till konkurs afträdda bo
infaller fredagen den adertonde (18) januari
nästkommande år, då de, före klockan tolf,
böra lagligen anmälas inför domaren i
Grimstens härad å gästgifvaregården vid
Wretstorps
järnvägsstation.
Lind den 24 november 1883

Borgenärerne i Gästgifvaren C. A .Johanssons i Vretstorp konkurs kallas till sammanträde lördagen den 15 instundande december,
klockan 1 eftermiddagen, vid Vretstorps
gäst-gifvaregård för att bestämma godemansoch sysslomans-arfvode och öfverlägga samt
besluta om andra angelägenheter, som
konkursboet och dess förvaltning röra.
Askersund den 30 november 1883

Domare embetet.

Gode männen.
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Carl Alfred Johansson
Carl Alfred föddes den 27 januari 1859 på ett torp under gården Rännefala i Slöta socken i
Skaraborgs län. Han döptes följande dag, den 28 januari. Han var tredje barnet till torparen
Johannes Johansson och hans hustru Johanna Isaksdotter i en barnaskara av totalt åtta barn.
När han var tre år gammal flyttade familjen från Slöta socken till Sparreholms Järnvägsstation i
Hyltinge socken, Södermanlands län. Där hade fadern, den 18 december 1862, fått arbete som
dräng.
Familjen flyttade vidare fyra år senare, den 24 oktober 1866, till Malma Gästgivaregård i Lilla
Malma socken i samma län. Där fick fadern plats som statdräng och arbetskarl. Till Uddberga i
Helgesta socken flyttade familjen i oktober 1871 där fadern också hade arbete som statdräng.
Den 10 februari 1873 flyttade Carl Alfred från familjen i Uddberga och fick plats som statgosse
på Sparreholms gods i grannsocknen Hyltinge.
Två år senare, år 1875, fick han plats som betjänt hos Överstelöjtnant Frick på Åkerö gård i
Bettna socken, Södermanlands län. Här stannade han i två år tills han på hösten år 1877, den 8
september, begärde arbetsbetyg för att flytta vidare till Stockholm. Carl Alfred var då 18 år
gammal.
Carl Alfred flyttade in till Kungsholmen och Marieberg den 12 december 1877. Här bodde han
till följande höst då han flyttade vidare till Solna där han fick plats på restaurang. I Solna bodde
han på adressen Jakobsberg. Till honom i Solna flyttade också hans tre år yngre syster Amanda
Sofia. Hon flyttade in samtidigt med honom och kom då närmast från Jönköping.
Den 9 januari 1880 flyttade han vidare till Köpmangatan 10 i Gamla Stan i Stockholm. Där
bodde han endast en kort tid och flyttade den 3 mars samma år vidare till Stora Bastugatan 29 i
Adolf Fredriks församling i Stockholm. Ett drygt halvår senare, den 15 september, flyttade han
åter, nu till Katarina församling och adressen Götgatan 25. Här kom han att bo samman med sin
blivande hustru, Augusta Bergström.
Den 10 oktober samma år, 1880, sammanvigdes han och Augusta i Katarina kyrka. Vigseln
förrättades av vigselförrättare Isberg. Carl Alfred är i vigselboken antecknad såsom
"Värdshusidkare". Både Carl Alfred och Augusta var detta år 21 år gamla.
I Mantalsuppgifterna för 1881 är det antecknat att Carl Alfred "Idkar
Nykterhetsvärdshusrörelse". Vidare att de hade två jungfrur anställda samt fyra inneboende.
Senare samma år, den 28 november, flyttade familjen vidare till Bromma och adressen Fridhem
nummer 27. Ett halvår senare, den 10 maj 1882, flyttade familjen igen, då till Vretstorp i Viby
socken, Örebro län.
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Där blev Carl Alfred gästgiveriföreståndare på Vretstorps
Gästgiveri. Gästgiveriet i Vretstorp hade tidigare legat strax
norr om samhället vid allfartsvägen, men hade nu flyttat till
fastigheten Sällerhög intill järnvägsstationen i Vretstorp. För
Carl Alfred gick det inte så bra med driften av Gästgiveriet utan
ganska snart blev det konkurs. Se vidare "Wretstorps
Gästgivaregård och konkursen år 1883.
Foto juli 2008.

Som drängar på Gästgiveriet kom två av Carl Alfreds yngre
bröder, Oskar Wilhem och Ernst Edvin. De kom till Vretstorp
från Helgesta socken den 29 november 1882 . Oskar var då 15 år gammal och Ernst Edvin 12.
Ernst stannade till den 21 mars 1884 då han flyttade vidare till Ripsa socken och systern Matilda
Josefina. Oskar arbetade som dräng hos Carl Alfred till den 23 juli 1886 då han flyttade vidare
till Hallsberg.
Oskar hamnade så småningom som renhållningsarbetare i Stockholm där han avled 1947, 79 år
gammal. Ernst blev soldat i Ripsa socken och fick efternamnet Fält. Han flyttade senare vidare
till Luleå där han blev stationskarlsförman. Ernst avled i Luleå år 1902, endast 32 år gammal.
När Oskar slutade som dräng hos Carl Alfred fick han ett betyg utskrivet. Betyget finns ännu
bevarat och av Oskars barnbarn Jan Johansson i Linköping har vi fått foton på Ernst Edvin,
Oskar Wilhelm och på betyget.

Ernst
Edvin
ca 1900

Ernst
Edvin
ca 1900

Oskar
Wilhelm
1942

Oskar
Wilhelms
betyg

Under tiden i Vretstorp föddes också deras andra och tredje barn, sönerna Hugo år 1882 och
Gunnar år 1885. Deras första barn, sonen Evald som föddes redan år 1881, hade avlidit endast en
månad gammal.
I maj 1885, tre månader efter att sonen Gunnar fötts, avled hans hustru Augusta i vattensot. Carl
Alfred blev då ensam med två små barn, Gunnar och hans två och ett halvt år äldre bror Hugo.
Efter Augustas bortgång bodde Carl Alfred kvar i Vretstorp. I början av följande år, den 2
januari 1886, tog han med sig pojkarna till Stockholm, där hans hustrus bror Evald Bergström
och hans hustru Maria bodde.
Enligt vad som alltid sagts av min farfar Hugo, så skulle Carl Alfred då ha lämnat in pojkarna
hos deras morbror Evald Bergström, som då bodde i huset Hornsgatan 54, och sedan aldrig mera
kommit tillbaka. Han skulle heller aldrig mer ha hörts av. Vart Carl Alfred tog vägen har inte
varit känt och sonen Hugo ville heller aldrig göra några efterforskningar för att försöka få svar på
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vad som hände hans far. En hypotes har varit att han kanske utvandrat till USA eller något annat
land.
Sedan 1975 har jag sökt i flera emigrantregister, både i originalböcker och i det som senare
funnits tillgängligt på Internet, för att försöka att lösa gåtan med vart Carl Alfred tog vägen. All
min efterforskning var resultatlös. Möjligheten fanns ju att han emigrerat till USA via Danmark
och där först bytt identitet. Många gjorde så i slutet av 1800-talet.
Men under julen 2002 kom vändningen!
En slumpmässig sökning i den databas som Arkion hade lagt ut på Internet, som omfattande
Folkräkningen år 1890, visade ett antal personer som hette Carl Alfred Johansson och som var
födda 1859. Vidare sökning i databasen visade att den person som bodde i Masthuggs församling
i Göteborg var rätt Carl Alfred! Att jag hittat rätt person kunde jag lätt konstatera eftersom även
sonen Gunnar bodde hos honom enligt de uppgifter jag hittade. Äntligen var jag gåtans lösning
på spåret.
En intressant frågeställning är varför sonen Hugo inte kände till att hans far vid denna tidpunkt
bodde i Göteborg. Svaret på detta får vi tyvärr aldrig reda på.
Den vidare forskningen visade vad som hände Carl Alfred i Göteborg.
Enligt Kyrkböckerna i Viby församling för år 1886 så utflyttade familjen, dvs Carl Alfred och
hans två söner, från Sällerhög på Skävi's ägor i Vretstorp till Stockholm den 2 januari 1886. Carl
Alfred står då noterad som "förre Gästgiveriföreståndaren".
Att Carl Alfred åkt till Stockholm och att han besökt sin svåger, Evald Bergström, för att lämna
sonen Hugo vet vi med säkerhet. Vart han och sonen Gunnar därefter tagit vägen är däremot
fortfarande oklart.
Lite mer än två och ett halvt år senare dök har alltså upp i Göteborg. Med sig hade han också
sonen Gunnar, då 4 år gammal. De står som inflyttade till adressen 7 kvarteret 13 i
Gustavi/Domkyrkoförsamligen i Göteborg den 16 oktober 1888. Enligt kyrkböckerna så kom de
då från Viby socken i Örebro län, vilket nog inte varit fallet, eftersom de stått som utflyttade till
Stockholm i Vibys kyrkböcker.
I kyrkboken i Göteborg är också följande noterat "Brist i bevis från 2/1 1886 -10/10 88". Enligt
noteringen skall det alltså inte finnas några noteringar i kyrkböcker var de har varit under denna
period. Var de har befunnit sig under denna tid är oklart.
I december 2006 besökte min far och jag Landsarkivet i Uppsala för att se om det i Domboken
för Grimstens Härad, Örebro län, fanns något inskrivet om Carl Alfred. Och det gjorde det!
I den kan vi läsa att Gästgiverirörelsen inte gick så bra, utan gick i konkurs i slutet av år 1883.
Som en följd av konkursen fick de i april 1884 sälja alla sina ägodelar. Tack vare ett
borgenärsackords och ett avtal om att få behålla delar av det försålda lösöret fram till den sista
december 1885, kunde ändå Gästgiveriet drivas vidare.
Dock uppstod nya problem i början av januari 1886 som innebar att Carl Alfred blev stämd och
senare även fälld för "förskingring av anförtrodt gods".
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Detta kan vara förklaringen till att han lämnade Vretstorp och åkte till Stockholm, lämnade
barnen hos deras morbror Evald Bergström och mer eller mindre själv "gick under jorden".
Mer information om konkursen, stämningen och den fällande domen för "förskingring av
anförtrodt gods", se "Wretstorps Gästgivaregård och konkursen år 1883".
Hur det kom sig att han år 1888 flyttade till Göteborg har vi ännu inte hittat någon förklaring till.
En vecka efter att han och sonen Gunnar inflyttat till Göteborg, den 24 oktober 1888, tog Carl
Alfred dock ut "ledighetsbevis" från Viby inför sitt stundande äktenskap med Edla Strömberg
från Masthuggs församling i Göteborg.
Den 22 februari 1889 gifte han sig i Masthuggs församling, Göteborg, med Edla Karolina
Strömberg. Hon var född den 21 juni 1854. Var hon föddes är inte känt. Vid tiden för
äktenskapet bodde hon hos sina föräldrar i Masthuggs församling, Göteborg, på adressen 6 Roten
9 B, Paradisgatan. I vigselboken är det också noterat att Carl Alfred arbetade som
"Waktmästare".
Den 18 november samma år, 1889, föddes deras första gemensamma barn, sonen Karl Bernhard
Ludvig.
Carl Alfred och sonen Gunnar bodde kvar i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg till följande år,
då de inflyttade till Edla på adressen 6 Roten 9B i Masthuggets församling den 14 januari 1890.
I april 1891 lämnades sonen Gunnar bort till skoarbetaren Per Erik Karlsson och hans hustru i
Snottesta i Markims socken, Stockholms län, där han blev fosterson. Gunnar fanns dock kvar i
kyrkobokföringen i Göteborg ända till Edla avled år 1901. (Se mer om Gunnar nederst på denna
sida.)
Under tiden familjen bodde i Masthuggs församling föddes ytterligare två barn, sonen Fritz Elis,
den 20 januari 1892, och dottern Karin Matilda, den 16 augusti 1893.
Den 14 januari 1895 flyttade de vidare till Haga församling i Göteborg. De bosatte sig på
adressen Östra Haga 70 A. Carl Alfred var alltjämt noterad som "Waktmästare". Där bodde han
till sin död.
Carl Alfred avled på Styrsö utanför Göteborg den 25 juli 1896, endast 37 år gammal.
Dödsorsaken enligt dödsboken i Haga var "hängning", mao så beslutade Carl Alfred själv att
avsluta sitt liv.
I dödsboken på Styrsö så är han noterad som "Karl Johansson, kypare från Göteborgs
Domkyrkoförsamling, funnen död". Där är det också noterat att man inte kunnat fastställa något
exakt dödsdatum, utan att han skulle ha avlidit någon gång mellan den 22 - 26 juli. Noterat är
också att han blev "begraven i tysthet å Styrsö", den 28 juli 1896. Någon grav finns inte kvar på
Styrsö kyrkogård. Någon bouppteckning registrerad vid Göteborgs Rådhusrätt finns inte heller.
Till dödsboken i Styrsö församling finns också en samling bilagor som förvaras på Landsarkivet
i Göteborg. Bland bilagorna finner man nedanstående notering från "Styrsö och Öckerö
Kronolänsmanskontor" om händelsen.
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Noteringen från "Styrsö och Öckerö Kronolänsmanskontor" den 27 juli 1896.

Enligt noteringen från Kronolänsmanskontoret så skulle familjen vid denna tid vara bosatt på
adressen Västergatan 2 i Haga församling i Göteborg. Om denna adress motsvarar adressen
Östra Haga 70 A, som noterats i kyrkobokföringen är inte känt.
Från Rosalie Christensen i Styrsö Hembygdsföreningen fick jag i början av augusti 2005 reda på
att det i hennes ungdom, under 1930- och 1940-talen, fanns ett område på Kalvhagens ägor som
kallades för "Kyparskogen" och som relaterade till denna händelse. Numera lever inte namnet
"Kyparskogen" kvar längre. Den del av Kalvhagen som kallades "Kyparskogen" bestod av ekar
och den låg lite ensligt till vilket kan förklara varför man hade svårt att definitivt säga vilken dag
Carl Alfred dött. Det var helt enkelt inte ett område där många personer passerade.
"Kyparskogen" skall, enligt Rosalie, ligga strax söder om Kalvhagens skola, på vänster sida där
vägen kröker. Området är markerat med röd färg på kartan nedan.

Karta över norra delen av Styrsö.
Kyparskogen markerad med rött.
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Utifrån händelsen på Styrsö och den information som Hembygdsföreningen har lämnat, så kan
man kanske förmoda att Carl Alfred var anställd som kypare på någon av restaurangerna eller
hotellen på Styrsö. Kanske var det på "Styrsö Nya Badhus AB" som hade badhus-, restaurangoch hotellverksamhet under åren 1891-1907.

Restaurationspaviljongen å Styrsö-Bratten (1881, ev 1882, - 4/7 1901)

Kanske var det ekonomiska bekymmer som fick honom att ta beslutet att avsluta sitt liv....

Barn med Edla Strömberg:
1.
2.
3.

Karl Bernhard Ludvig, * 18 november 1889, Masthugget, Göteborg.
Fritz Elis, * 20 januari 1892, Masthugget, Göteborg. † 26 november 1905, Masthugget, Göteborg.
Karin Matilda, * 16 augusti 1893, Masthugget, Göteborg.

Edla och de fyra barnen utflyttade från Haga församling tillbaka till Masthuggets församling i
Göteborg den 13 oktober 1896. Knappt 5 år senare, den 26/6 1901, avled även Edla. Familjen
bodde då ännu kvar i Masthuggets församling. Hon avled av lungsot och begravdes den 30 juli
1901. Begravningsplatsen är ej noterad i kyrkböckerna.
Efter Edla finns det en förkortad bouppteckning, ett så kallat bouppteckningsbevis, registrerad
vid Göteborgs Rådhusrätt. Enligt bouppteckningsbeviset så efterlämnade hon tre söner och en
dotter. Carl Alfreds son Gunnar stod, förutom hennes tre egna barn, som arvingar. Hennes
tillgångar, som endast bestod av lösegendom, uppgick till 64:-, vilket också motsvarade
skulderna.
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Så här gick det för barnen:
Gunnar
Efter moderns död överfördes Gunnar till obefintlighetsboken i Masthuggs församling. Det var
alltså oklart för församlingen var han befann sig. Enligt annan kyrkbokföring vet vi att han redan
den 18 april 1891 inflyttade som fosterbarn till skoarbetaren Per Erik Karlsson och hans hustru
Matilda Gustava Johansson i Snottesta, Markims socken, Stockholms län. Gunnar var då 5 år
gammal. Per Erik Karlsson, som var född i Viby i Örebro län den 25 oktober 1845, hade utflyttat
från Viby till Stockholm den 15 januari 1886, alltså bara 2 veckor efter att Carl Alfred och
barnen Hugo och Gunnar också noterats som utflyttade till Stockholm. Det är mycket troligt att
Carl Alfred kände Per Erik Karlsson och att det var därför som Gunnar blev fosterbarn hos
honom.
I Markims kyrkböcker står det att Gunnar inflyttade från Viby socken i Örebro län. Varför det
inte står att han inflyttat från Göteborg där han är noterad i kyrkböckerna med sin far är oklart.
Exakt var Gunnar befunnit sig från det han utflyttade från Viby den 2 januari 1886 tills han
inflyttade till Markims socken 1891 känns som helhet något oklart. Den 7 november 1896
flyttade Gunnar vidare med sina fosterföräldrar till Ekeby/Ekensberg i Markims socken.
Följande sommar, den 27 augusti 1897, flyttade han från sina fosterföräldrar till sin morbror
Evald Bergström och hans familj på Kungsholmen i Stockholm, där hans bror Hugo redan
bodde. När han utflyttade från Markims socken är det noterat att han också tagit sig efternamnet
Bergström. Han växte därefter upp hos morbror Evald och hans familj.
Ludvig
Han hade tidigare samma år som hans mor avled utflyttat till Fågelås, Skaraborgs län. Detta
skedde den 13 februari 1901. Han var då 12 år gammal. Han upptogs som fosterbarn i
Prästgården i Norra Fågelås församling utanför Hjo i Skaraborgs län. Där bodde han till den 7
november 1914, då han återvände till Masthuggs församling i Göteborg. Han var då 25 år
gammal.
Fritz Elis
Han bodde troligen kvar i Masthuggs församling efter moderns död, och avled där, 13 år
gammal, den 26 november 1905.
Karin
Hon bodde kvar i Masthuggs församling till följande år då hon den 19 september 1902, nio år
gammal, utflyttade till Stora Lundby i Skaraborgs län. Hon kom som fosterdotter till bonden
Alfred Johansson och hans hustru Emma Kristina Andersson på gården Björngårda. Där bodde
hon till sitt giftermål den 3 mars 1917 med Hjalmar Karlsson Blom. Han var född den 21 april
1879 i Örgryte församling i Göteborg. Var vigseln skedde är inte känt. Efter att hon gift sig
flyttade hon till Göteborg och Kristine församling den 20 april 1917.
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Augusta Bergström
Augusta föddes 10 augusti år 1859. Hon var andra barnet till bagaren Gustaf Bergström och hans
hustru Carolina. Familjen bodde vid denna tid på Bondegatan 15 i Katarina församling i
Stockholm. I samma fastighet drev fadern sitt bageri.
Hon döptes dagen efter födseln, den 11 augusti, till namnen
Carolina Augusta. Faddrar var "Enkan A C Bergström och piga
Maria Lilja" och dopet förrättades av Kommunister Öfer.
Augusta bodde kvar hemma på Bondegatan 15 till år 1880.
Detta år var Augusta 21 år gammal. Hennes fader hade sju år
tidigare avlidit och modern hade år 1877 gift om sig med Per
August Josephsson.
Den 10 oktober detta år, år 1880, ingick hon äktenskap i
Katarina kyrka med Värdshusidkaren Carl Alfred Johansson
från Solna. Senare samma år flyttade de samman på adressen
Götgatan 25 i Katarina församling. I hushållet hade Augusta
hjälp av två jungfrur enligt anteckningar i Mantalslängden från
början av år 1881.
Den 29 maj följande år, år 1881, föddes deras första barn, sonen Carl Evald. Han avled endast 21
dagar gammal den 19 juni.
Den 28 november samma år flyttade Augusta och hennes man Karl till Bromma och adressen
Fridhem nummer 27. Här bodde de endast i fem månader för den 10 maj 1882 lämnade de
Stockholm och flyttade vidare till Vretstorp i Viby socken, Örebro län. Här blev nu hennes make
Carl Alfred Gästgiferiföreståndare på Vretstorps Hotell. Augusta och Carl Alfred bosatte sig på
gården Sällerhög som låg på Skäfveds ägor.
Den 5 augusti samma år, år 1882, föddes deras andra barn sonen Karl Evald Hugo. Tre år senare,
den 7 februari 1885, föddes deras tredje barn, sonen Karl Oskar Gunnar.
Gästgiverirörelsen inte gick så bra, utan gick i konkurs i slutet av år 1883. Som en följd av
konkursen fick de i april 1884 sälja alla sina ägodelar. Tack vare ett borgenärsackords och ett
avtal om att få behålla delar av det försålda lösöret fram till den sista december 1885, kunde de
ändå driva Gästgiveriet vidare.
Under våren 1885 insjuknade Augusta och avled senare den 5 maj endast 25 år och 8 månader
gammal. Hon avled av dåligt hjärta och vattensot och efterlämnade då två söner, den yngsta
endast 3 månader gammal, som hennes make Carl Alfred nu ensam fick ta hand om.
Barn:
1.
2.
3.

Carl Evald, * 29 maj 1881, Katarina, Stockholm. † 19 juni 1881, Katarina, Stockholm.
Karl Evald Hugo, * 5 augusti 1882, Viby.
Karl Oskar Gunnar, * 7 februari 1885, Viby.
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Släkten tillbaka efter 125 år
Onsdagen den 21 juli 2010 samlades några av ättlingarna till Carl Alfred och hans bror Oskar
Wilhelm vid fastigheten Sällerhög No 1 i Vretstorp. Det hade nu gått nära 125 år sedan Carl
Alfred i början på januari 1886 lämnade, eller kanske rättare sagt flydde från Vretstorp.
Vi skulle gemensamt besöka platsen där Carl Alfred drev gästgiveriet och där hans bror Oskar
Wilhelm tjänstegjorde som dräng. Detta var också första gången någonsin som ättlingar på de
båda släktgrenarna träffades.
Vi träffade också den nuvarande ägaren till fastigheten, Kent Fredriksson, och fick en trevlig
guidad tur genom ekonomibyggnaden på baksidan av huset.

Ida Hassel Bergström, Jan Johansson, Birgitta och Ivan Oneheim, Jack Jergander,
Johan Jergander, Håkan Bergström, Matts-Rune Bergström.

Not. Namn i blått är ättlingar till Carl Alfred. Namn i svart är ättlingar till Oskar Wilhelm.
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Ur Grimstens Härads Dombok
Den juridiska processen runt konkursen i slutet av 1883 pågick i lite mer än tre år och först i
mars månad 1887 slutfördes processen. Följande protokoll och anteckningar är förda i
domböckerna för Grimstens härad i ärendet runt konkursen av Gästgiveriet i Vretstorp.
Renskrifter av alla dokument finns på efterföljande sidor.

1884
18 januari

Protokoll rörande konkursärendet.

[sid 1, sid 2, sid 3]

2 april

§ 21 - Anteckningar och dom om konkursärendet .
4]

[sid 1, sid 2, sid 3, sid

Dom:
Borgenärsackord med 25%. Ingen boskillnad för hustrun.

1886
18 februari

§ 21 - Anteckningar om stämning från två av borgenärerna.

[sid 1, sid 2, sid 3]

Beslut den 21 april:
Uppskov till nästa ting och 100 kr i böter om Carl Alfred då inte närvarar personligen.
Bil. 26:
Bil. 27:
Bil. 28:
Bil. 29:
Bil. 30:

Stämning från två borgenärer, 2 januari 1886.
Rättegångsfullmakt, August Vinbladh, 13 februari 1886.
Rättegångsfullmakt, Carl Alfred Johansson, 1 februari 1886.
Protokoll över försäljning av lösöre den 12 april 1884.
Carl Alfreds skriftliga anförande, daterat Stockholm den 1
februari 1886.
Bil. 31: Kostnadsräkning för August Vinbladh.
Bil. 32: Rapport av Överkonstapeln i Stockholm den 24 januari 1886.

[sid 1, sid 2]
[sid 1]
[sid 1]
[sid 1, sid 2, sid 3]
[sid 1, sid 2, sid 3]
[sid 1]
[sid 1, sid 2]

13 november § 24 - Anteckningar om stämningen från de två borgenärerna. [sid 1, sid 2]
Beslut:
Uppskov till nästa ting + 100 kr i böter för att Carl Alfred inte personligen närvarat.
Bil. 24: Kostnadsräkning för August Vinbladh.

[sid 1]

§ 3 - Anteckning om ny handläggning av målet.

[sid 1]

§ 27 - Utslag den 11 mars

[sid 1, sid 2, sid 3]

1887
19 januari

Dom:
- Böter till staten, 25 kr.
- Ersättning till borgenärerna för förskingrat gods, 100 kr,
- Utlämna övriga saker eller ersätta dem med 197 kr.
- Ersätta borgenärernas rättegångskostnader, 30 kr.
- Ersätta för kostnader för "lösen och utslag".

Översikt över utdömda straff år 1887.
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[sid 1]

1884 - Vår
Protokoll rörande konkursärende
Protokoll rörande konkursärende,
hållet inför domaren i Grimstens härad
följande dagar år 1884.
Den 18 januari
(å Wretstorps gästgifvaregård)
S. D. Efter det i konkurstillstånd försatte Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johanssons
vid Wretstorp och hans hustrus Carolina Augusta Bergström, borgenärer, genom offentlig
stämning, kallats att sina fordringar senast å denna dag, innan klockan tolf, härstädes inför
Domaren i laga ordning bevaka, hvilken stämning varit, i föreskrifven ordning, å Rättens
dörr anslagen, uti allmänna tidningarne kungjord och alla upgifna fordringsegare serskildt
meddelad, ---- så företogs nu, vid den utsatta tiden, berörda konkursärende, hvarvid, i
närvaro af Rättens Ombudsman Kronofogden Daniel Viktor Ljungmark, såväl godmännen
i boet, Stadsfiskalen Otto Setterberg och Bryggaren Frans Sundblad i Askersund, som ock
gäldenären Johansson personligen sig instälde.
Efter upläsning af konkursansökningen tillkännagafs, att under anslagstiden tvesfaldt
författade bevakningsinlagor inkommit från:
1.
2.
3.

Kronofogden Daniel Viktor Ljungmark, i egenskap af Kronans ombud i orten;
Winhandelsbolaget under firma Otto Wallenius & Co i Göteborg;
”
”
” Johan Larsson & Co i Göteborg,

hvarefter så beskaffade inlagor inlemnades från
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

från Winhandelsbolaget under firma Carl G. Platin & Co i Göteborg genom T. F.
Länsmannen Casper Svidén,
af Handlanden Carl August Magnusson vid Wretstorp och
”
Erik Magnus Johansson derstädes,
från Hemmansegaren Henrik Pettersson i Skäfvid, genom bemälde Svidén,
från Askersunds Bryggeri Aktiebolag, genom Godmannen Sundblad
af Stadsfiskalen Otto Setterberg,
samme man,
från Bryggeribolaget under firma Carl Bergsten & Co i Kristinehamn genom
Bokhållaren Carl Adolf Pettersson därestädes,
Handelsbolaget under firma S. U. Evers & Co i Örebro,
Stockholms Porterbryggeri Aktiebolag,
Cigarrfabriken Phoenix i Göteborg,
Fabriksbolaget under firma Fick & Co i Stockholm,
”
”
” Otto Dubois & Co i Stockholm,
Winhandelsbolaget under firma Kalm & Wahlström i Stockholm,
Murray & Co maltdrycksaffär i Stockholm, alla genom Godmannen Setterberg,
från Kronofogden Agathon Göthlin,
Handelsbokhållaren Ludvig Evald Bergström i Stockholm,
Drängen Oskar Wilhelm Johansson och
”
Ernst Edvin Johansson, båda härstädes, genom T. F. Lmn Svidén,
af Inspektoren Carl Johan Englund på Gräsåsen, i egenskap af ordförande i Wiby
sockens Kommunalnämnd,
af samme man, för egen del, och
af Hemansegaren Per Adolf Nilsson i Svinnersta;

Ed å bevakad fordran blef ej af borgenär aflagd; Och som anstånd med granskningen af
bevakningsinlagorna äskades, så beslöts och afsades, att ena exemplaret af alla tvefaldt
ingifna handlingar skulle hållas wederbörande tillgängligt hos Rättens Ombudsman i
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§ 1.
Inställelsedag uti
Gästgifveriföreståndaren Carl
Alfred Johanssons
vid Wretstorp och
hans hustru
Carolina Augusta
Bergströms
konkurs.

konkursen till och med Fredagen den 1 nästkommande Februari, sednast å hvilken dag,
före klockan sju på aftonen, tvefaltdt författade anmärkningar borde af den eller dem, som
dertill finne sig befogade, ingifvas till Domaren, och att, för bemötande af möjligen
inkommande anmärkningar, samt der så ske kunde, deras biläggande, sammankomst med
borgenärerna komme att hållas inför Rättens Ombudsman Lördagen den 9 instundande
februari, klockan 4. eftermiddagen, här å gästgifvaregården.
Godemännen förelade härefter borgenärerna sådan berättelse, hvarom i 49 § af
Konkurslagen den 18 September 1862 förmäles; Och enär, vid derefter företaget val af
sysslomän, skiljaktiga meningar bland tillstädes komne borgenärer yppades, skreds till
omröstning, hvarvid för borgenärer, hvilka tillsammans i konkursen bevakat fordringar till
sammanlagdt belopp af 4,456 kronor 76 öre, röstades på Godmännen Setterberg och
Sundblad, under det t. f. Länsmannen Kasper Svidén och Handlaren Erik Magnus
Johansson här i Wretstorp erhöllo röster af borgenärer, de der bevakat tillhopa 4,092
kronor 22 öre, i följd hvaraf Godmännen förklarades vara vald till sysslomän, med
Godmannen Setterberg, som bestridt, att Hemansegaren Per Adolf Nilsson i Svinnersta,
enär han ej skulle ega fordran i boet, finge i valet deltaga, lemnad hänvisning att sin
anmärkning mot Per Adolf Nilssons bevakning i laga ordning avhängiggöra.
Derefter inlämnade gäldenären skriftligen och tvefaldt författadt ackordsförslag samt
godmannen för gäldenärens hustru, Handlaren Erik Magnus Johansson här i Wretstorp,
ansökan om boskillnad, hvilka handlingar uplästes, Och skulle borgenärerne lemnas
tillfälle att i laga ordning öfver berörda förslag och ansökan besluta och sig yttra å nyss
bestämda sammankomst inför Rättens ombudsman.
Ersättning till Domhafvanden för dennes inställelse skulle med sjugoen (21) kronor 60 öre
af konkursboet gäldas.
År och dag, som förr skrifvet står.
På Domare Embetets vägar:
A. Fr. Wetterström

§ 21, Anteckningar om konkursärendet
Andra rättegångsdagen,
den 2 April
Närvarande ledamöter i Nämnden: Per Erik Ersson i Sörby, Lars Agath Larssoni Skäfvid, Carl Gustaf
Olssoni Nahlaviberg, Gustaf Jansson i Sahlsbro, Olof Gustaf Ericsson i Åsen, Per Eric Larsson i
Sjöstorp och Anders Eric Jakobsson i Westannossa.
S. D. Sedan Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johansson i Wretstorp hvilken genom konkurs afträdt
all sin egendom till sina borgenärers förnöjande, på inställelsedagen för fordringars bevakande i
konkursen, den 18 sistlidne Januari, erbjudit sina borgenärer ackord med 25 procent å deras fordringar,
såsom full liqvid för desamma, att betalas då ackordet vunnit laga kraft samt för dess fullgörande ställt
nedan angifna borgen, och vid behandlingen af denna ackordsfråga å derför jemte andra ändamål utsatt
sammankomst med borgenärerna den 9 nästföljande Februari inför Rättens Ombudsman i konkursen
kronofogden Daniel Viktor Ljungmark, på sätt då förda protokoll utmärker, tillstädeskomne borgenärer,
med bifall till derom af gäldenären gjord hemställan, beslutit låta frågans afgörande anstå till annan
borgenärssammankomst den 25 i samma månad, samt vid då företagen omröstning, 19 personligen eller
genom befullmäktigande ombud till städesvarande borgenärer, de der, utan anspråk på förmånsrätt
tillhopa bevakat fordringar till belopp sjutusen två hundra en kronor 12 öre, röstat för ackordets
antagande och endast en, genom ombud tillstädesvarande borgenär, hvilken anmält fordran å ett tusen
tre hundra tolv kronor 31 öre, motsatt sig detsamma, får och då sammanlagda belopp af i Konkursen
anmälda fordringar, för hvilka betalning med förmånsrätt icke yrkats, utgjorde Åtta tusen fem hundra
nitio kronor 8 öre, samt ackordet sålunda blifvit antaget af flera, än fyra femtedelar af utaf deröfver
röstande borgenärerneoch desse bevakat mera än fyra femtedelar af de i konkursen anmälda fordringar,
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för hvilka förmånsrätt icke yrkats, hade Rättens Ombudsman förklarat ackordet vara antaget och i skrifvelse, som den 5 nästlidne Mars till
domare embetet inkommit, med tillkännagifvande häraf och öfverlemnade at det vid sist amförmälda
borgenärssammankomst förda protokoll, på grund af borgenärernas derom tillika fattade beslut hemstält
om utsättande af serskildt Rättssammanträde för behandling af den, Rättens pröfning underställda
ackordsfrågan ; - med anledning hvaraf sådant sammanträde beramats att ega rum denna dag; Och då ackordsförfrågan nu till behandling företogs, inställde sig, i närvaro af Rättens Ombudsman, ej
mindre ena sysslomannen i konkursboet Stadsfiskalen i Askersund Otto Setterberg, än afven gäldenären
jemte flera af boets borgenärer.
Till en början uplästes ackorsförslaget tillika med protokollen vid ofvan omförmälda
borgenärssammankomster; hvarjemte föredrogs af Rättens Ombudsman uprättad förteckning å alla
röstberättigade borgenärer jemte deras fordringars belopp samt af Hemansegaren Per Adolf Nilsson i
Svinnersta och Hemansegare sonen August Winblad i Genstorp den 10 sistlidne Januari utfärdad
förbindelse, hvaruti de iklädt sig borgen för ackorssummans betalning så snart ackordet af Rätten blifvit
faststäldt och beslutat derom vunnit laga kraft, äfvensom att samtidigt betala gode mans och
sysslomansarvode jemte att de kostnader, som sysslomännen kunde visa sig hafva i och för konkursen
utgifvit.
Derefter ingaf Rättens Ombudsman sådan berättelse om de i konkurssaken förekomna omständigheter,
som gäldenärens förhållande, boets ställning och sakens beskaffenhet i övrigt närmare beteckna,
hvarom i 103 § i konkurslagen den 18 September 1862 föreskrives.
På sätt det vid borgenärssammankomsten den 25 sistlidne Februari hållna protokollet närmare utvisar,
hade dervid tillstädes komne borgenärer emot af gäldenärens hustru Carolina Johansson, född
Bergström, å inställelsedagen skriftligen gjord ansökan om boskillnad i ändamål att få undanskifta sin
enskilda egendom och sin giftorätt i boet, enligt hvad lag i detta fall stadgade, äfvensom för framtiden
varda befriad från ansvar för den boets gäld, som med den till konkurs afträdda egendomen ej kunde
godtgöras, anfört, det de icke i vidsträcktare mån funne sig böra villfara den sökta boskillnaden, än
beträffande rätt för hustru Johansson att fritt råda öfver hvad hon för framtiden kunde förvärfva eller
ärfva; Och hade å sistberörda borgenärssammankomst tillkännagifvits, att hade ifrågavarande
boskillnadsärende till behandlings skull förekomma å samma serskilda Rättssammanträde som
ackordsfrågan.
Slutligen meddelade Rättens Ordförande, att i post- och inrikestidnignar under No 61. A., 62. A och 63.
A. för innevarande år Kungörelse intagits derom, att pröfning af ifrågavarande ackordsförslag skulle
ega rum härstädes här inför Rätten denna dag.
Efter framstäld fråga huruvida någon af boets borgenärer hade något att erinra emot ackordsförslaget
och boskillnadsansökningen för så vidt densamma blifvit at fordringsegarne medgiven, afhördes icke
någon invändning i dessa hänseenden; Och då något mera ej förekom, fingo vederbörande afträda under
öfverläggningen till följande derefter för dem offentligen afkunnade
Dom:
Enär – efter det gäldenären, Carl Alfred Johansson, på inställelsedagen i konkursen erbjudit sina
borgenärer ackord med 25 procent å deras bevakade fordringar och för ackordets fullgörande ställt
borgen af två personer, ackordsanbudet å det borgenärssammanträde, som för dess hufvudsakliga
behandling hållits, blifvit antaget af 19 deröfver röstande borgenärer, för sammanlagdt fordringsbelopp
av sjutusen två hundra en kronor 12 öre samt förkastadt af endast en borgenär, den der bevakat fordran
å ett tusen tre hundra tolf kronor 31. öre;
Ty och då samtliga de i konkursen bevakade fordringar, för hvilka förmånsrätt icke yrkats, upgå till åtta
tusen fem hundra nittio kronor 8 öre samt ackordet sålunda antagits af större antal borgenärer, än fyra
femtedelar af de deräfven röstande och de borgenärer, hvilka antagit detsamma, bevakat mera än fyra
femtedelar af samtliga, i konkursen anmälda fordringar, de der ej med förmånsrätt utgå;
Alltså och då icke något af de i gällande konkurslag föreskrifna hinder för ackordets fastställande blifvit
hos Rättens Ordförande anmäldt eller veterligen förefinnes, - samt å detta för ackordets pröfvnings
utsatta, vederbörligen Kungjorda Rättsammanträde anmärkning emot ackordets antagande ej blifvit
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framstäldt, - pröfvar, likmätigt 99 § i konkurslagen den 18 september 1862, Härads-Rätten lagligt
fastställande ifrågavarande ackord, att vara bindande för alla de borgenärer, kända eller icke, som egt
rätt att sina fordringar i konkursen bevaka, utan undantag för andra än dem, hvilkas fordringar genom
laga förmånsrätt försäkrade äro.
Widkommande gäldenärens hustrus ansökan om boskillnad samt undanskiftande af enskild egendom
och giftorätt, så enär hon ej ådogolagt något förhållande, på grund hvaraf enligt lag kan emot
borgenärernas bestridande, henne kan beviljas sådan boskillnad, varder yrkandet derom af Rätten
ogilladt; - hvaremot och då Gäldenärens hustru, lika med mannen, sin lott i boet afträdt till
borgenärernas förnöjande och dessa ej haft något erinra emot hennes anspråk att för framtiden
beträffande hvad hon kunde ärfva eller förvärfva vinna befrielse från från boets gäld, ansökningen i
denna del sålunda bifalles, att, jemlikt 12 § i förordningen om boskillnad och undanskiftande af
egendom i makars bo den 18 September 1862, all egendom, som, efter det ansökningen om boskillnad
gjordes, genom arf, gåfva, testamente ett annorledes, tillfaller Sökanden förklaras skola såsom hennes
enskilda egendom anses, hvarmed hon ej är pliktig ansvara för den gäld, som under äktenskapet
derförut gjord är, är då att hon för den gäld i borgen gått eller lika med mannen till betalning sig
förbundit, dock med den inskränkningen, som i nyssberörda § föreskrives.
Kostnaden för detta Rättssammanträde skall av konkursboet gäldas med sju kronor 20 öre till Rättens
Ordförande, hvilken jemväl haft andra konkursärende här idag att behandla samt tretioåtta kronor till
Rättens ledamöter.

1886 - Vår
§ 21, Anteckningar om stämningen
Den 18 Februari
S. D. Till detta Ting hade Hemmansegare August Winbladh i Genstorp och Per Adolf Nilsson i
Svinnersta utverkat stämning å förre Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johansson vid
Wretstorps gästgifvaregård, numera boende i Stockholm, på grund af denna, herom gjorda
ansökan:
”Till Grimstens HäradsRätt. Då förre - bil. No 26.
Vid upprop till handläggning af detta mål tillstädeskommo å härandesidan Winbladh, som jemväl
anmälde sig föra sin medparts talan jemlikt så lydande fullmakt.
”Rättegångsfullmakt inblanco etc. bil. No 27.
Samt å svarandesidan Urmakaren Nils Finnström vid Wretstorps jernvägsstation, som åberopade
denna fullmakt:
”Fullmakt för innehafvaren häraf bil. No 28.
Efter stämningsansökningens uppläsning företedde Winbladh dels i nedanintagna delar så lydande
afhandling:
”Till Hemmansegaren Per Adolf Nilsson bil. No 29.
dels ansökning den 2 nästlidne Januari till Konungens Befallningshafvande i Länet om laga
handräckning för utbekommande hos Svde af omstämda effekter af guld och silfver jemte ett
cylinderur af guld, upptaget i nyssnämnda afhandling till 25 kronor, varande ansökningen åtföljd af
intyg, utfärdadt sistberörde 2 Januari af Lmn Kasper Svidén att i ansökningen omförmälde effekter
ännu då funnes hos Svde, men att Svde, i närvaro af Ombudet Finnström, på Svidéns tillsägelse
derom, vägrat utlemna dem till Kärandena, Och hade, medelst ansökningen åtecknad resolution,
Konungens Befallningshafvande sistnämnde dag förelagt Svde att inom åtta dagar efter det han af
handlingarna i ärendet erhållit del å ansökningen svara, hvarjemte Konungens Befallningshafvande
förordnat det ifrågakomna effekterna genom Lmn Svidéns försorg, skulle med qvarstad beläggas.
Efter inhemtandet häraf uppgaf Winbladh från Örebro, att då han den 2 sistlidne Januari
återkommit med berörde Konungens Befallningshafvande resolution och deraf givit Svn del, denna
samma dag i Ombudet Finnströms bostad och i hans närvaro, på förständigande af Lmn Svidén
vägrat utlemna effekterna med undantag af förr omförmälda cylinderuret, som han gifvit
Winbladh, samt att då Svde märkt att Svidén ämnade undersöka hans medförda nattsäck, han sedan
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yttrade ”att han skulle inresa till Örebro och tala med Landshöfdingen i ärendet”, utsprungit med
nattsäcken och medföljt ett å jernvägsstationen stående till afgång färdigt tåg, till Stockholm, hvar
efter han icke afhörts; Och förmodade Kde att Svde antingen då medfört omstämda effekterna till
Stockholm eller också tillförand dit afsändt dem.
Vid Tinget uppvaktande Lmn Svidén äfvensom Ombudet Finnström vitsordade, att vid nyss
omförmälda tillfälle så tillgått, som Winbladh uppgifvit, hvarefter Finnström ingaf från Svde så
lydande skriftliga svarsmål:
”Till Grimstens Härads Rätt! Med etc.- bil No 30.
Winbladh bestred alla andra påståenden i berörda svaromål, än dem, af hvilka det framginge att
Svde erkände omstämda förskingringen, samt yrkade, enår Svde tydligen vidgått densamma bifall
till käromålet och med hänsyn till hvad i målet blifvit upplyst så strängt straff å Sde som möjligt,
åberopande för rättegångskostnadsersättningen denna:
”Kostnadsräkning i mål mellan etc. - bil. No 31.
äfvensom detta bref:
”Stockholm den 24/1 86. Till Herr etc – bil. No 32.
Och hemstälde Winbladh tillika, att, derest Hn skulle bifalla Svdes uppskofsanhållan, denna måtte
åläggas att tillstädeskomma å nästa Ting vid hemtnings äfventyr; Hvarefter och då något vidare icke förekom, tillkännagafs, att å Tingets sista rättegångsdag skulle
meddelas
Beslut
Afsagdt den 21 April:
Rn finner icke skäl förvägra af Sdn begärdt uppskof med målet hvadan detsamma lemnas hvilande
till Första rättegångsdagen af nästa med häradet infallande lagtima Ting, då parterna skola
återkomma och sin talan vidare utföra, Svaranden, beredd att styrka sin förmenta genfordran hos
Kdna, personligen, vid vite af etthundra /100/ kronor.

Uppskof.
1.

Bilagor till §21:
Bil. No 26.
Till Grimstens Häradsrätt!
Resolution
No 4
För svarsmåls afgifvande å nedantecknade stämningsansökan
varder
förre Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johansson härmed kallad och stämd till instundande Ting med
Grimstens härad, hvilket är utsätt att taga sin början Thorsdagen den 18de nästkommande Februari å tingsstället
Medstorp börande stämningen vid laga ansvar hörsammad.
Wretstorp den 2 januari 1886.
På Herr Domhafvandes vägnar
Efter förordnande
Kasp. Svidén
Lösen 1.00
Ppr 1.00
Sma 2.00
Den förre Gästgifveriföretsåndaren Carl Alfred Johansson hvilken enligt lösöreköphandling haft sig anförtrod
bland annat gods 1 Ankarur med kedja, 1 par örhängen, en örring, 4 st Fingerringar alt af guld. 2 st Matskedar.
1 par Thoiletaskar, 1 st Strösked, alt af Silfver. 1 st kärra, 2 större och 2 mindre Svinkreatur, samtliga effeckter
utaf oss inköpta för Kr 297 ej till oss återlemnat nämnda effekter utan desamma förskingrat, nödgas vi anhålla
om stämning å bemälde C. A. Johansson till nästa i häradet infallande Ting under yrkande att han måste åläggas
till oss utgifva dessa effekters värde samt stånda ansvar enligt lag för förskingring af anförtrodt gods hvarjämte
yrkas ersättning för rättegångskostnader.
Fri och öppen talan i målet förbehålles.
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Genstorp och Svinnersta den 2 Januari 1886.
Aug Vinbladh
Per Adolf Nilsson

En med ofvanstående original likalydande afskrift är af undertecknad denna dag tillställd delgifven
gästgifveriföreståndaren Carl Alfred Johansson, hvilket härmed betygas. Stockholm den 23 Januari 1886.
J. P. Frick
T. G. Sandberg
Polismän vid Detektiva afdelningen
Bil. No 29.
Till Hemmansägaren Per Adolf Nilsson i Svinnersta och Lantbrukaren Per August Winblad i Genstorp försäljer
undertecknade vid Gästgifvaregården Wretstorp befintliga Lösören
Guld:
1 Ankare ur med kedja
75.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 pr Örhängen, 1 Örring
20.00
4 Fingerrringar
75.00
Silfver:
2 st Matskedar
20.00
1 pr Thoilletaskar
4.00
1 Strösdked
2.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wagnsboden
--------------------------------------------------------------------------------------------3 st kärror
75.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brygghuset ----------------------------------------------------------------------------------------------2 st Större svin
60.00
1 ” Gris
10.00
=================================================================
Summa Kronor
2 778, 55
Dessa Tvåtusen Sjuhundrade Sjuttioåtta / 2.778 / kronor 55 öre hafva vi utbekommit genom borgesförbindelse
till våra fodringsegares förnöjande och eger bemälte Per Adolf Nilsson och Per August Winblad, när de för
godtfinna berörde Lösegendom afhemta, Hwadan vi förbinda oss att i frågavarande Lösören vid anfordran
oskadd aflemna, som försäkras och qvitteras af Wrestorp den 12 April 1884.
Carl Alfred Johansson Carolina Augusta Johansson f. Bergström
Egenhändiga namnteckningarne bevittnas af J. A. Ottinger Gustaf Landin Wretstorp
I denna förteckning upptagne lösören till belopp Tvåtusen Sjuhundra Sjuttioåtta Kronor tillåta vi
Gästgifveriföreståndaren C. A. Johansson och hans hustru att vid Wretstorps gästgifveri nyttja och begagna till
den 1 januari 1886 med skyldighet för dem att ansvara för slitning eller förstöring erkännes Askersund 12 April
1884.
Aug. Vinbladh P. A. Nilsson
Bevittnas af Frans Sundblad Otto Setterberg
Uppläst i Wiby Ka d. 13/4 1884 af Emil Beckman
No 3. Att förestående afhandling denna dag blifvit för mig uppvist och en bestyrkt afskrift deraf här aflemnad,
betygas Wester Nerikes Korofogdekontor den 15 April 1884.
D. H. Ljungmark.
§. 2. År 1884 den 12 Maj å lagtima Winter Tinget med Grimstens härad, blef förestående handling uti
AfhandlingsProtokollet intagen till dem kraft och werkan, Kongl. Förordningen den 20 November 1845, i
afseende å handel om lösören, som köpare låter i säljares wård förblifva förmår betygar, På Härads Rättens
vägnar: A. Fr. Wetterström.
Not. Bilaga 26 och 29 är inskrivna på samma papper.
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Bil. No 27.
Rättegångsfullmakt inblanco för August Vinblad i Genstorp eller den han i Sitt stille förordnar
Ombudets lagliga åtgerder godkännes
Svinnersta den 13 Februari 1886
P. A. Nilsson
Bevittnas af
G. E. Svidén
E. W. Pettersson

Bil. No 28.
Urm. Nils Finnström vid Wretstorp
Fullmakt för innehafvaren häraf att vid Grimstens Härads rätt den 18 Februari detta år mitt skriftliga swarsmål
ingifva i Rättegången mellan mig och Herrar August Winblad i Genstorp och Per Adolf Nilsson i Swinnersta
Stockholm d. 1 Febr 1886
Carl Alfred Johansson

Bil. No 30.
Till
Grimstens Häradsrätt!
Med anledning af den å mig uttagne och delgifna stämning af den 2 Januari detta år från August Winblad i
Genstorp och Per Adolf Nilson i Swinnersta angående återbörande af åtskillig lösegendom som och
ansvarsyrkande för förskingring af anförtrott gods, så får jag härmed wördsamt anföra följande.
1a/ Då jag den 12 April 1884 till nämnda Winblad och Nilsson försålde delvis av mitt lösöre enligt af den
innehafvande specefication, så finnes deri icke intaget de härefter upptagne efecter som dessa Herrar låt oaktadt
mina protester försälja å den af Herr Krono Länsman Svidin hållna Auktion dervid, Aug Winblad begagnade
orden ”Djeflar i min själ” om Ni tager undan något af Edra saker skall Ni få se på annat” Jag ansåg då, ock
anser mig ännu wara i min goda rätt behålla de saker hvarom de stämt mig, ända till dess jag blir skadeslös för
de från mig olåfligt försålda saker, hvilka, icke finnes intagna i förskrifningen.
2a/ Beträffande i förskrifningen upptagne 4 swinkreatur, torde få upplysa, att jag wäl rimligtvis ej Kunde ifrån
April 1884 till slutet af December 1885 föda ifrågavarande swin synnerligast som jag ej hade anlagt någon
afvelshjord, dertill en nybyggnad warit erforderlig utan måste använda dem till föda åt mitt folk som och
anskaffande af foder åt mina Hästar och erforderliga utgifter för underhåll åt redskap m.m. som genom detta
mitt tillväga gående till skyndade mina förlagsgifvare vid auktionen en större inkomst.
3e/ Angående en Kärra, får deri anföra --- att de tre Kärror som finnes i förskrifvningen upptagne till 60 Kronor,
äro (2) försålda till ett pris af 90 kronor. Således till 30 Kronor mera än öfverenskommet war. Den nu anstämda
Kärra måste jag sälja, dels för att betala Sund Wagnsmakare Målare för de öfriga åkdonens reparation, således
äfwen denna åtgärd till Winblads och Nilssons förmån.
4e/ De öfriga i Stämningen upptagne Guld och Silfver efecter finnes qvar, och blifver det ända till dess nämnda
Herrar håller mig skadeslös eller återställer min olofligt försålda Egendom som hvare sig till pris och
beskaffenhet nu ej af mig Kan uppgifvas och icke eller förr att jag blifver i tillfälle få del af såväl
Lösöreköphandlingen som ock det vid auktionen förda protokoll, ty allt hvad jag häri antecknat är taget ur
minnet såsom det väsäntligaste nemligen
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En wagn med Fjädersäte
En Parstång med Enbets skaklar
En Fjedersäte
1 Jernopital
8 Taflor inom förgylda ramar, föreställande Munkar
1 Regulator ur
8 Luftar Gardiner
2 Renshudar
Diverse Glas
do Köksaker
Ett Kägeslspel
Samt oförsynt nog försåldes en Wagga tillhörigt mitt 8 månaders gamla barn.
Att allt hvad jag nu här omfört är med sanna förhållandet öfver enstämmande och under bevisningskyldighet
samt bestrider såsom aldeles obefogat yrkat ansvar för förskingring; och får wördsammast hemställa om
Winblad och Nilsson vilja dels för min antipati för alla rättegångar och dels den långa wäglängden från min
nuvarande bostad nedlägga rättegången och ni hvarför sig qvittar wåra påståenden fasten jag dervid drabbas
den största förlusten. I motsatt fall anhålles om uppskof till nästa Lagtima ting, samt ersättning för denna
förklaring
med
50
Kronor.
Stockholm den 1 Febr. 1886
Carl Alfred Johansson

Namnets egenhändiga underskrift bevittnas
Joh. … Jansson E. Johansson

Bil. No 31.
Kostnadsräkning i mål millan förre Gästgifvaren C. A. Johansson å ena samt undertecknad å andra sidan
Stämningens författande samt afskrift deraf ----------2.00
För stämningens utfående -------------------------------2.00
Delgifning med porto å besvär -------------------------11.00
För min uppvaktning i målet ---------------------------5.00
Samt lösen för blifvande utslag
_________
Summa kronor ----------- 20.00
Aug Vinbladh

Bil. No 32.
Stockholm d 24/1 86.
Till
Herr Kronolänsmannen
Kasp. Svidén
Wretstorp
Härmed återsändes stämningen å Gästgifvaren Carl Alfred Johansson med derå tecknadt delgifningsbevis. Hos
den uppgifne personen erhölls ingen upplysning om Johanssons bostad hvarför spaningar måst anställas.
Johanssons bostad är i huset No 67 vid Drottninggatan å nedre botten till höger inpå gården hos mamsell
Nilsson.
Kostnaderna för spaningar efter Johansson, delgifningen och porto, tillhopa 10 kronor, begäres genom
postförskott.
Högaktningsfullt
L T lendahl
Öfverkonstapel vid Det. Polisafdelningen
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1886 - Höst
§ 24, Anteckningar om stämningen från de två borgenärerna.
SD. Då till fortsatt behandling företogs från sisthållna lagtima Ting uppskjutna, under § 21 i
då förda Dombok omförmälda målet emellan Hemmansegarne August Winbladh i Genstorp
och Per Adolf Nilsson i Svinnersta, Kde, samt förre Gästgifveriföreståndaren Carl Alfred
Johansson vid Wretstorps gästgifvaregård, Sde, angående ansvar för förskingring af
anförtrodt gods och utgifvande af godsets värde, kom Kde Winbladh personligen tillstädes
jämväl såsom ombud för sin medpart, enligt förut ingifven fullmakt, hvaremot Svde, som
vid vite af 100 kronor var ålagd att å denna rättegångsdag tillstädeskomma, icke lät sig
afhöra, med anledning häraf Lmn Kasper Svidén, efter upplysning att han vid
sammanträffande med Svde i Stockholm under innevarande års sommar erfarit det denne
hade kännedom on Rättens berörda beslut, - å tjenstens vägnar yrkade Svds fällande till det
honom föresatta vitet.
Winbladh hemstälde, det målet oaktadt Svds frånvaro, måtte till afgörande företagas,
åberopande yterligare
”Kostnadsräkning i mål mellan etc. – bil. No 24.
Då något vidare icke förekom, tillkännagafs att å sista rättegångsdagen af Tinget skulle
meddelas.
Beslut
Afsagdt den 13 November:
Enär målet i befintligt skick icke kan afgöras, warder detsamma utsatt till fortsatt behandling
å första rättegångsdagen af nästa med härandet infallande lagtima Ting, då parterna skola
återkomma, Kdna, vid laga påföljd finna, samt Sde, som för sin förfallslösa frånvaro från
Tinget fälls att utgifva deremot satta vitet ett husdra /100/ kronor till tveskiftes emellan
Kronan och Lmn Swidén, beredd Φ 2 vid äfventyr att Rn af förfallolös underlåtenhet deraf
finner sig oförhindrad att saken på förhandenvarande skäl afgöra.

§ 24

Uppskof
1.
Φ att andraga allt
hvad han vidare
aktar nödigt,
Böter

Bilaga till §24:
Bil. No 24.
Kostnadsräkning i mål millan före Gästgifveriföreståndaren Carl Alf. Johansson å ena, samt Hemmansägaren
Per Adolf Nilsson och undertecknad å andra sidan.
Kronor
För Häradsrättens protokoll vid förra tinget
7.00
För min uppvaktning i målet vid detta Ting
5.00
Summa kronor 12.00
Samt ersättning för blifvande Protokoll eller Utslag.
Genstorp den 20 September 1886
Aug Vinbladh
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1887 - Vår
§ 3, Anteckningar om ny handläggning av målet.
Företogs till förnyad handläggning målet emellan Hemmansegare August Winbladh i Genstorp
och Per Adolf Nilsson i Svinnersta, kärande, samt förre Gästgifveriföreståndaren Karl Alfred
Johansson vid Wretstorps gästgifvaregård, svarande, om ansvar och ersättning för förskingring
at anförtrodt gods, hvarom under §24 i den vid sistlidet ting hållna dombok nedan förmäldes,
därvid käranden Winbladh kom personligen tillstädes och äfven förde talan för sin medpart
enligt förut ingifven fullmagt, hvaremot svaranden svaranden inte heller nu lät sig afhöra; och
yrkade Winbladh att målet utan afseende å svarandens utvaro, nu måtte till pröfning företagas
och kärandena påståenden i alla delar befällas, hvarjämte Windladh på sina kostnader
företedde följande räkning:
Kostnadsräkning------------------------------------- / Litt § 3 /
Efter föredragning hvaraf till sades att yttrande i målet skulle meddela vid tingets slut, då det
den…… afsade följande / Utslag se § 27 /

§3
AWinbladh i
Genstorp
P.A. Nilsson i
Svinnersta
%
K.A.
Johansson
vid Vretstorp
förskingring
m.m.

§ 27, Utslag för §3.
Den 11 Mars.
Företogs till afgörande målet emellan
Hemmansegare August Winbladh i Genstorp och Per Adolf Nilsson i Svinnersta, kärande, samt
förre Gästgifveriföreståndaren Karl Alfred Johansson vid Wretstorps gästgifvaregård, svarande,
angående ansvar för förskingring m.m. hvarom under §3 härofvan i domboken vidare förmäles,
dervid Hdr - sedan från rättens afhandlingsprotokoll antecknat att uti detta målet åberopade
lösöreköpsafhandling upptagit, utan de saker som der er i protokollet infört, en gris 5 kronor –
efter enskilld öfverläggning beslöt följande offentligen afsgda
Utslag
Enär svaranden för sitt uteblifvande från detta ting icke visat laga förfall, finner Ndn, med
……ning af det i målet senast meddelade beslut, sig däraf oförhindrad att målet till afgörande
företaga i det enär svaranden hvilken genom afhandling den 12 April 1884 till kärandena af ytrat
åtskillig lösegendom med rätt att densamma i sin vård behålla till den 1 januari 1885, med
hvilken afhandling så förfallit som i Kungl. Förordningen den 20 november 1845 föreskrifves
hvadan kärandena till de i afhandlingen upptagna sakerna förvärfvat eganderätt medgifvit att
han slagtat och för sitt hushåll användt de i afhandlingen uppräknade fyra svin kreaturen och
försålt den ena af deri omförmälda kärror samt vägrat att efter utgången af den för sakernas
begagnande fastställda tiden till kärandena utlemna likaledes i afhandlingen uppräknats ett
ankarur med kedja, ett par örhängen, en örring och fyra fingerringar allt af guld, samt två
matskedar, ett par toilettaskar och en strösked allt af silfver, hvilka saker svaranden förmält sig
ännu innehafva, …..fnar Ndn med stöd af 22 Kap å strafflagen rättmet fälla svaranden att för få
men de omständigheter, som svaranden till stöd för rättmätigheten af sitt handlingsfall anfört
icke förtjena afseende, pläderar Ndn jemlikt 22 Kap 11 § strafflagen rätt…st fälla svaranden att
för förskingring af anförtrodt gods böta tjugofem kronor till kronan hvarjemte svaranden för …..
dels att senast med utmätningstvång ersätta de förskingrade sakernas värde med de belopp
hvartill de i köpeskillingen upptagits för svinkreaturen med sjuttiofem kronor och för kärran, då
annat värde å den samma icke uppgifvits, med en tredjedel af de sjuttiofem kronor hvartill
trekärror tillsammans upptagits enär tjugofem kronor, dels ock att genast till kärandena utlemna
öfriga här ofvan uppgifna sakerna eller om han det icke kan, likaledes genast vid tvång af
utmätning ersätta deras värde med sjuttiofem kronor för uret, tjugo konor för örhängena och
örringen, sjuttiofem kronor för fingerringarna, tjugo kronor för matskedarna, fyra kronor för
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§ 27
Utslag fr.
§3

Böter

toilettaskarna och tre kronor för ströskeden; och har svaranden derjemte att godtgöra kärnadenas
deras kostnader å rättegången med skäliga arfvode tretio kronor jemte lösen för protokoll och
utslag i målet med åteckande belopp.
/ B… lång åt Hdn; kost åt Kdm. /

Sakenär–längd
För lagtima Vintertinget med Grimstens härad 1887

4
7
11
12
18
14
17
27

Utslagt
dag

Åklagarens el.
målsägarens namn

Den sakfälldes namn och
hemvist

d. 11 mars

August Winblad i
Genstorp och Per Adolf
Nilsson i Svinnersta

Förre Gästgifveriföreståndaren
Karl Alfred Johansson vid
Wretstorp

Förbrytelsen

Summa

Förskingring af
anförtrodt gods

25,00

29
30
Rätteligen utdraget och fördeladt: betygar Wretstorp den 11 mars 1887
På Domaremhbetets vägar
Mauritz B………
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