Resande i Justiteiekanslersämbetets fånglistor
1750-1800

I Justitiekanslersämbetets, numera Justitiekanslerns, arkiv finns en serie med beteckningen EIIIcc
som omfattar volymerna 1-2614 och innehåller uppgifter om häktade personer under tidsperioden
1750-1906. Arkivet består av fånglistor från olika länshäkten och fästningar som månadsvis har
skickats in. De volymer som gäller åren 1750-1825 är digitaliserade av ArkivDigital och vid
genomgång av dem har jag antecknat sådana som kan tillhöra gruppen resande åren 1750-1800.
Några utförliga uppgifter om personerna finns inte i dessa listor under den här tidsperioden men de
ger en ingång till andra källor som kan berätta mer. Här framgår ofta vid vilken härads- eller
rådhusrätt personerna dömdes eller vid vilket landskansli de förhördes och på så sätt kan man söka
vidare i domböcker och förhörsprotokoll för vidare upplysningar. Det urval jag gjort är grundat på
bedömingar som kanske inte alltid är korrekta, jag har säkert missat en del och fått med andra som
kanske inte alls hör till gruppen men jag hoppas att listan ändå kan tjäna som en bra utgångspunkt
för vidare forskningar. Eftersom det är en lång lista har jag här delat upp den i tioårsperioder,
fortsättning följer alltså. För mer utförliga uppgifter om dessa fånglistor och arkivet ifråga får jag
hänvisa till min bok ”Anor från landsvägen” sidorna 41- 46.

Bo Lindwall
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Fängelsers och häktes geografiska placering

1 Karlskrona samt
Karlshamns kastell och
Medelsta härad

11 Jönköping

21 Kalmar

2 Kristianstad samt Vä.
och Ö. Göinge
Häradsfängelse

12 Stockholm och
Smedjegården

22 Falun

3 Gävle

13 Nyköping

23 Karlstens fästning

4 Varbergs fästning

14 Gripsholm

24 Helsingfors

5 Halmstad

15 Uppsala

25 Lovisa

6 Marieholm

16 Bohus fästning

26 Korsholm/Österbotten

7 Malmö

17 Göteborg

27 Tavastehus

8 Ingelsta fånghus i
Konga Härad

18 Örebro

28 Uleåborg/Österbotten

9 Landskrona fästning

19 Linköping

29 Åbo

20 Västerås

30 Degerby

10 Växjö
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Del 1 — 1750-1760
JK:1
BOHUS FÄSTNING
1748 13/3 Daniel Lindqvist, tjuvnad, dömd av Svea hovrätt till 2 års arbete.
1748 19/5 Hans Högman och Anders Berg, tjuvnad, dömda av Svea hovrätt till 2 års arbete vardera.
1749 13/8 Kristian Lund, tjuvnad, av Göta hovrätt dömd till arbete i behaglig tid.

Häktade
1749 1/11 Olof Wennerberg, hästtjuvnad, dömd av Gärdhems tingsrätt i Vara hd.
1749 27/12 Karl Olsson och Katarina Tykelsdotter, landstrykande, Älvsborgs läns
landshövdingeämbete.
1750 13/1 Anna Maria Persdotter Lindroth, signeri och vidskepelse, Älvsborgs läns
landshövdingeämbete.

KARLSTEN
1740 10/1 Nils Fahlström, av Kgl livgardets generallitterationsrätt dömd för stöld.

NYA ÄLVSBORG
1747 i juni ankom från Marstrand Anders Skövding, dömd till livstids fängelse för tjuvnad.
1749 i maj ankom från Marstrand Reinhold Ros, dömd av Svea hovrätt i all livstid för det han rövat
posten.

GÖTEBORG
1749 1/11 styrmanshustrun Kristina Hägerbäck för bedrägeri, rannsakningen från kämnärsrätten
insänd till rådhusrätten den 10/1 1750.

UPPSALA
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1750 28/9 Kristina Malmberg som tagit in förgift att sig därmed livet vilja avhända, undergått
rannsakning vid Bälinge HR och underställt hovrätten, efter hovrättens dom utstått sitt straff med
vatten och bröd och på fri fot ställd i oktober 1750.

KARLSKRONA
1749 18/8 volontären Wetterbergs hustru Stina Jönsdotter och volontären Kasper Lindgrens hustru
Maria Karlberg för tjuveri, rådhusrättens dom över dem av den 13/1 1750 underställd hovrätten.
1749 21/8 pigan Kajsa Åberg för delaktighet i samma stöld, lika som ovan.

VÄSTRA OCH ÖSTRA GÖINGE HÄRADSFÄNGELSE
1749 11/4 anställdes rannsakning över avvikta och sedan ertappade soldaten Lars Faltin som blivit
för häststöld angiven och uti häradsfängelset åter insatt, vid rannsakningen befanns flera personer
varit i stölderna delaktiga varom underrättelse skulle inhämtas, i mellantid infördes arrestanten till
fästningen.
1749 9/9 undersöktes om soldaten Ludvig Hurtigs brott, som på skogen vid Mjällby tagit mat utur
en bondes ränsel under det han låg och sov på lasset. Arrestanten blev ej från fästningen avhämtad
utan målet till Frosta häradsrätt förvisat.

LANDSKRONA FÄSTNING
1747 25/5 soldaten av Hamiltonska reg Kristofer Holm, för tjuvnad och inbrytning dömd av
Generalkrigsrätten till 2 års arbete, utsläppt den 25/5 1749.
1748 8/10 soldaten av Prins Gustavs reg Kristian Hallberg, för dråp och mordbrand, dömd av
Generalkrigsrätten till döden. Avlivad den 27 januari 1749.
1748 11/12 soldaten av Hamiltonska reg Hans Henrik Cisner, för kyrkotjuvnad dömd av Göta
hovrätt till 3ne års arbete, brutit sig ut ur stockhuset och rymt emellan den 21 och 22 februari 1749.
1748 24/12 soldaten av Hamiltonska reg Erland Herström, för tjuvnad och inbrytning, brutit sig ut
av stockhuset och rymt emellan den 21 och 22 februari 1749, blev ertappad och inlevererad den 28
februari 1749, avhämtad till Mörarp ting den 2/3 1749 att undergå rannsakning, inkom åter den 11/3
1749, avhämtades enligt Göta hovrätts utslag den 29/6 1749 att försändas till Mörarp och därstädes
utstå sitt straff.
1749 18/11 soldaten av Prins Gustavs reg Modvig Harlan, för rymmande, samt tillpraktiserat sig ett
Kgl kansli pass på vilket han utskrapat namn och årtal och ditskrivit annat namn och årtal, dömd av
Generalkrigsrätten att mista äran, sedan arbeta uti behaglig tid.
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KALMAR
1749 3/8 landstrykaren Peter Petersson Löfdahl, kvinnfolket Dorotea Löfdahl och kvinnfolket Anna
Sofia Jakobsdotter, för landsstrykande, slapp ut den 28/8 1749.
1749 3/12 soldaten Valentin Appelgren, rymning, slapp ut den 23/12 1749.

GÄVLE
1749 18/11 skarprättardrängen Magnus Skarberg och dess syster Maria fr Medelpad, har därstädes
undergått laga rannsakning vid urtima tinget, avvaktar hovrättens utslag.
1749 30/12 tjuvarna Johan Konstantin och Kristofer Björkman fr Hälsingland och Tuna socken, har
därstädes begått tjuvnad, står under rannsakning, dömda i Tuna av urtima tingsrätten till döden,
återkom till Gävle den 30/4 1750, inväntar hovrättens beslut.

ÅBO
1750 13/1 kvinnsperson Lisa Alexandersdotter fr Nousis, för stölder.
1750 16/1 dragon Henrik Frimodig fr Pöytis, för såramål på landsvägen.

LIDKÖPING
1749 3/7 tjuven och gardessoldaten Jonas Appelgren som för tvegifte med kvinnfolket Maria ifrån
Gräsmarken äro ävenledes efter höga orders inkommen den 3/7 1749 och undergått rannsakning
och dom vid rådhusrätten här i staden, vilken blivit underställd Göta hovrätt som funnit det han med
spöslitande avstraffas skall samt sedan till Varbergs fästning fortställas att där i 3 års tid arbeta, och
hon Maria lösgivas, då hon kvarhållits till och med den 28/1 1750 som redan är vordet verkställt.
1749 4/11 inkom Hans Henrik Gottskalk för begången häststöld.

JÖNKÖPING
1749 26/10 Jöns Wetterman, angiven för mord som skall vara skett på en besökare uti Skövde stad,
därför dömd av särskilda rådhusrätten i Skövde, blev likaledes efter landshövdingeämbetets
förpassande från Mariestad uti slottsarresten härstädes anbrakt den 26/10 1749.

HELSINGFORS
1749 5/7 dragon Hans Berg, för begångna stölder, dömd av hovrätten 2/8 1749 att i all sin livstid
arbeta.
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1749 31/8 hantlangaren Peter Hasselgren, för inbrott och stöld, dömd 25/5 1749 av
Generalkrigsrätten att vid någon fästning här i Finland arbeta i 6 års tid.
1750 14/2 lösa karlen Fredrik Sjöberg, för åtskilliga brott, dömd den 14/2 1750 av häradsrätten i
Esbo sn att mista livet, underställt hovrätten.

FALUN
1749 25/11 Anders Ström och Israel Noring, intagna för delaktighet i stöld med tjuven Sundin som
suttit på Västerås arrest men nyligen rymt, varandes de till rannsakning utsatt den 31 i (feb?) månad
vid rådhusrätten i Hedemora,
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JK:2
UPPSALA
1750 21/12 Peter Söderström och Maja Lisa Broman för kyrkotjuvnad, undergått åtskilliga
rannsakningar vid kämnärsrätten här i staden men i brist av svar från Mariestad och Göteborg om
dem har inte slut kunnat bringas i saken om dem, underställt rådhusrätten här i staden, den 22 /3
1751 förda till Stockholm att undergå ytterligare rannsakning vid rätterna därstädes.
1751 27/2 Erik Eriksson Löf, för edsöre och mordbrand, undergått rannsakning vid ett urtima ting i
Hagunda hd, underställt hovrätten, efter hovrättens utslag den 30/4 1751 utförd att undergå sitt
straff.
1751 24/5 hustru Kristina Malmberg för inbrott och tjuvnad, under rannsakning vid Ulleråkers
häradsrätt, underställt hovrätten, efter hovrättens utslag undergått sitt straff och är släppt på fri fot i
juni 1751.
1751 25/11 Henrik Ramström och dess hustru Kristina Malmberg för stöld i Västerås län och här i
länet för att hava dränkt sitt eget barn, undergått rannsakning i Västerås län för stölden och skall nu
snart undergå rannsakning vid Västlands tingslag för barnet.

MARIEHOLM
1745 15/6 Erik Johansson Palm fr Skövde, för stöld av särskilda rådhusrätten i Skövde den 10/7
1749 dömd till 40 par spö och med penningar betala expenser, under hovrätten, står kvar 10/10
1751
1747 12/1 förre fänriken Gustaf Sundberg är för delaktighet i rån av Vadsbo HR i Valla dömd den
23/6 1749 att livet sitt mista, under hovrätten.
1747 17/4 Gabriel Sundberg är vid Vadsbo HR i Valla dömd den 23/6 1749 för delaktighet i stöld
till penningaböter eller i brist därav till spö.
1750 1/7 skarprättaregesällen Fredrik Johansson för begånget slagsmål samt olovligt sammanläge
och 2ne barns avlande med Ulrika Siversdotter, för ovanförde olagligheter.
1750 1/7 reserven Magnus Siversson, för begånget slagsmål. Magnus hade tillika med flera sistlidne
juletid ifrån fängelset bortrymt och icke förrän nu nyligen (sept 1751) återkommit, är efter ordres
uttagen till rannsakning den 20/11 1751, dömd av Valla HR till spöslitande och avstraffad,
återkommen den 2/12 1751 och därefter den 4/12 1751 uttagen och till Vänersborg avförd.

ÅBO
1751 26/3 hantlangaren Mårten Lind fr Åbo, tagit med våld några persedlar av en bonde, dömd,
saken under Generalkrigsrätten, dömd av Generalkrigsrätten till spöslitande, frigiven den 8/7 1751.
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VÄXJÖ
1751 kvinnfolket Ulrika Persdotter ankomen med pass ifrån Danmark, brukat vidskepelse, i mars,
ej i april 1751.
1751 14/8 gästgivaren Jöns Nöbbelin vilken med en yxa så illa huggit sergeanten Törnqvist i
huvudet att fara är om livet, vid urtima ting den 2/9 1751 undergått rannsakning och skall vidare vid
lagtima ting rannsakas, ställt borgen för sig och sluppit ur arresten i okt 1751.

JÖNKÖPING
1751 2/6 En oförpassad karl som sig kallar Karl Gustaf Lindberg vilken här i staden hos en
stockmakare Hyllegren benämnd bortrymt med en rock, ett spansktrör och annat smått som han där
i huset med sig tagit, blev ertappad i Västra hd och hit förpassad och i slottsarresten insatt den 2/6
1751, avfördes till Hessensteinska reg i Göteborg den 11/7 1751.
1751 14/6 En obekant person som kallar sig Jonas Stadig eller Ruuth företett pass såsom lösgiven
arbetsfånge ifrån Bohus, vilket genom brevväxling funnits falskt, då han vidare bekänt sig vara
förrymd gardessoldat, avfördes till Hessensteinska reg i Göteborg den 4/8 1751.
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JK:3
VÄSTERÅS
1751 13/4 avsk ryttaren Olof Mejer, vilken för olovligt rymmande och någon förövad stöld
undergått rannsakning vid Åkerbo HR och den 23/5 1751 kommer att undergå ny rannsakning, ej
kvar 18/7 1751.
1751 25/6 Henrik Åkergren och dess moder som oförpassade strukit landet omkring, Åkergren
förpassad till (Sthlm?) varest han tagit vargerinspenningar sedan han för landsstrykande blivit
avstraffad med 5 par spö och hon med 4 par ris.
1751 24/10 soldaten Henrik Ramström och dess hustru Kristina Malmberg fr Uppsala, att för
vägafridsbrott med mera undergå rannsakning vid kämnärsrätten härstädes, skickades åter till
Uppsala den 21/11 1751 att där för något begånget brott även undergå rannsakning och dom.

LINKÖPING
1751 9/6 från Örebro hitförd en kvinnsperson Anna Greta Ekeberg med ett barn, om henne är med
Kgl slottskansliet brevväxlat, förd till urtima ting på Nykyrka krog den 5/8 1751, återkom den 7/8
1751 dömd att sitta 7 dagar i fängelse, den 15/8 1751 förd åt Nykyrka att undergå enskild skrift.
1751 28/6 reservryttaren Peter Lindstedt fr Björkekinds hd för landsvägsbrott och hemgång,
utsläppt mot borgen den 9/7 1751.
1751 22/7 reservryttaren Peter Kallman för landsvägsbrott, utsläppt mot borgen den 28/7 1751.

NYKÖPING
1751 21/2 båtsman Didrik Sandberg som med hugg och slag överfallit rusthållaren Brostedt och
dess ryttarehäst dödat, undergått rannsakning och dom vid Rönö HR i Svärdbro den 16/3 1751,
under hovrätten, enligt hovrättens utslag dömd att avstraffas med 40 par spö.
1751 11/2 artillerihantlangarna Johan Hedman och 24/3 1751 Karl Ruth som krutstöld begått vid
Pålsunds skans, undergått rannsakning vid Hölebo HR i Åby den 22/3 1751 och kommer vidare
rannsakning att undergå, till Hölebo HR i Åby den 2/5 1751 att där undergå laga dom.
1751 16/6 kvinnfolket Katarina Snöboll som för sig låtit skriva ett falskt prästbesked, undergått
rannsakning och dom den 14/6 1751 vid Oppunda HR, under hovrätten, enligt hovrättens utslag
dömd till fängelse vid vatten och bröd som börjar den 31/8 1751.
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GRIPSHOLM
1751 10/6 soldaten av Överstelöjtnantens kompani Kristofer Beckman, som rymt från roten och till
en regementskrigsrätt uti Ramsta gästgivaregård den 26/6 1751 avfördes samt därifrån den 30/6
1751 återkom, avhämtad för spöslitande den 8/7 1751.

HELSINGFORS
1750 5/12 trumslagaren Hans Henrik Romuhl (Ruhmer i nästa längd och Rohmur i längden därpå)
för lägersmål med dess svägerska och Romuhls svägerska Anna Katarina för dito, rannsakning vid
Helsinge sockens ting företagits, underställt hovrätten. Sitter kvar den 2/12 1751.

TAVASTEHUS
1748 8/12 risaren Olof Sparf fr Helsingfors, för rymmande, enligt landshövding Carpelans skrivelse
av den 10/12 1748 insatt i slottshäkte tills vidare och att brukas till arbete i kronosmedjan härstädes.

FALUN
1751 21/3 kvinnsperson Cecilia Jansdotter Björnberg, utan pass och tillstånd strukit kring landet
och prånglat ut köpmanvaror, farit med signeri och vidskepelse, varföre vid Söderbärke HR hon är
dömd att plikta 20 d smt eller i brist därav med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd avstraffas,
underställt hovrätten.
1751 28/3 lösdrivaren Johan Andersson Huppen, såsom oförpassad ertappad och hitsänd av
kronobetjäningen i Österdalarna.
1751 23/4 avsk soldaten Hans Styrwålt med hustru och 2ne barn, strukit ikring landet, och därföre
fasttagna samt den 24/4 försända under bevakning till Norrköpings spinnhus.
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JK:4
LANDSKRONA
1750 31/10 med kronoskjuts från Gumslöv kvinnfolket Anna Maria Hansdotter, för lägersmål,
föregivit under äktenskapslöfte vara skett med soldaten Henrik Bergfeldt under Prins Gustavs
regemente, under Rönneberga HR rannsakning, kvar den 31/5 1751 men ej den 30/6 1751.

MALMÖ
1751 5/8 boråsen Anders Svensson Berg, för misstänkt häststöld och elakt uppförande, kommer att
undergå vidare rannsakning vid Bara HR.
1751 9/8 soldaten Johan Friberg, för häststöld, har undergått rannsakning i Kristianstads län,
kommer att undergå vidare rannsakning vid Harjagers HR, kommer att undergå rannsakning vid
Torna HR.

KRISTIANSTAD
1751 28/6 Johan Friberg inkom från V Göinge HR för häststöld.

KARLSHAMNS KASTELL
1751 27/1 soldaten vid Prins Gustavs regemente Peter Mordahl jämte dess medfölje hustru
Katarina Eliasdotter, pigan Elisabet Ståhl samt gossen Peter Skotte, för foder och löshundars
förande ifrån de av fäsjukan besvärade orter i Skåne till sunda platser i Blekinge.

KARLSKRONA
1751 22/10 nattmannen Ivar Falk, hemma här i staden, för begånget tjuveri.
1751 22/10 kvinnfolket Maria Karlsdotter, hemma här i staden, för begånget tjuveri.
1751 22/10 kvinnfolket Katarina Åberg, hemma här i staden, för delaktighet i tjuveri.

HALLANDS LÄN
1751 1/2 fd artillerihantlangaren Olof Skövding för förövat slagsmål på en tullbetjänt i tullstugan
under dess tjänstgörande, sitter på Varbergs fästning, hovrättens utslag skickat den 3/5 1751 och är
verkställt.
1751 24/5 soldathustrurna Brita Kristensdotter, Katarina Henriksdotter och kvinnfolket Anna
Katarina Henriksdotter som för begången häststöld uti Höks hd här i länet blivit uti Varberg
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fasttagna, under fängslig vård anlänt till tingsstället St Tjärby och suttit därstädes uti häkte till
månadens slut, äro den 22/6 1751 av tingsrätten dömda till risslitande och att undergå uppenbar
kyrkoplikt i Skummeslövs kyrka, sedan de samma dag kroppsstraffet utstått och dagen därpå i
berörda kyrka blivit skriftade och avlösta äro de på fri fot ställda den 23/6 1751.
1751 15/9 permitterade soldaten av Kronprinsens regemente Jakob Wallerius för kyrkobuller och
otidigt förhållande emot Breared sockens innevånare, suttit i arrest till månadens slut under vilken
tid 2ne urtima ting över honom hållna blivit och nu till regementet återförd. Halmstad slott den
14/10 1751.

VARBERGS FÄSTNING
1749 7/7 Måns Lund, stöld, 3 år.
1749 26/11 soldaten Lars Hultin, stöld, livstid.
1750 18/2 Jonas Månsson Appelgren, stöld, 3 år.
1750 10/4 Johan Beckman, stöld och rymning, 6 år.
1751 28/7 Anders Skenberg, stöld, livstid.

GÖTEBORG
1750 4/10 änkan Sofia Karlsdotter från Halmstad, införd från spinnhuset den 4/10 1750 som bekänt
sig skolat haft köttslig beblandelse med sin måg soldaten Fredrik Klarin med mera, återförd till
spinnhuset den 20/4 1751, men står ändå fortsättningsvis kvar under stadshäktet, natten emellan den
5 och 6 oktober 1751 har denna änka rymt från spinnhuset och sedermera icke igenfunnits, oaktat
hon både blivit efterlyst och eljest efterslagen.

GÖTEBORG FÄSTNING
Kilian Kock, livstidsfånge, domen finns på Marstrand.
Karl Malm, av Svea hovrätt dömd för stöld den 24/1 1746 att i sin livstid arbeta i smedjan.

BOHUS
1741 8/1 Lars Ekeroth, huvudsvag, livstid.
1749 13/8 Karl Lund, stöld, behaglig tid.
1750 16/2 Axel Österberg och Anton Österman, rymmande, behaglig tid, transporterade till Nya
Älvsborg i juli 1751.
1751 18/7 Didrik Sandberg, övervåld å allmän väg, 3 år.
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JK:5
STOCKHOLM
1752 21/4 permitterade hantlangaren vid den i Finland stående Kgl Artillerigarnisonsbataljon Nils
Gertsson för inbrott och kyrkotjuvnad ifrån stadens kämnärsrätt, av kämnärsrätten dömd till
dödsstraff, som Hovrätten ändrat till 40 par spö, 1 söndags kyrkoplikt och 3 års arbete vid Bohus
fästning, avsänd dit 26/5 sedan han först kropp- och kyrkoplikten undergått.

UPPSALA
1751 25/11 Henrik Ramström oh Stina Malmberg för stöld i Västerås län, angivna och här i länet att
hava dränkt sitt eget barn, undergått rannsakning i Västerås län för stölden, och kommer att undergå
rannsakning vid Västlands tingslag för barnet så snart någon dom från Västerås hitkommer, till
Västlands tingslag 6/2, dömda underställt hovrätten. Hovrättens utslag 30/4 1752 utförd att undergå
sitt straff men eftersom hustrun är havande är hon kvarhållen i arresten till hon fött barnet (ant 30/4
1752). Kommer nu snart att undergå sitt straff sedan hon den 1 juli framfött barnet (ant 31/7 1752).
Ej kvar 31/8 1752.
1751 3/12 Bolvin Hök för stöld här i staden, undergått rannsakning vid rådhusrätten och är
underställt Kgl hovrätten. Efter hovrättens beslut undergått sitt straff med spö och frigiven i feb
(före 29/2) 1752.
1752 1/8 Katarina Kjellman för signerier, undergått åtskilliga rannsakningar vid kämnärsrätten här i
staden men intet slut i saken. Ej kvar 1/12 1752.
1752 24/11 Henrik Ramström oh Stina Malmberg för otidighet mot kronobetjänten, den 14/12
undergått rannsakning och dom vid Vän(ge?) tingslag lag- och urtima ting och efter utståndna straff
på fri fot ställda.
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JK:6
DEGERBY
1752 24/4 Skarprättaren Berg och dess svåger Ramsten, misstänkta att vara delaktiga i lösa karlen
Sjöbergs undanflykts främjande. Avförda till magistratens vidare avdömande,. Frikända av
magistraten (ant 31/5 1752).
1752 21/12 zigenaren Peter Korp och h Karin Henriksdotter angivna för tvegifte,

LINKÖPING
1752 30/11 infördes från Vimmerby gästgivaren Lars Hansson i Skillingarum och gifta hustrun
Katarina Grännman för angivet dubbelt hor här i länet.

JÖNKÖPING
1750 21/10 Soldaten Lars Lång från Lantingshausens reg vilken med hugg och slag illa hanterat sin
hustru av Kgl hovrätten dömd till 40 par spö, sökt Kgl Maj:ts nåd, avförd till reg i Göteborg 1752
1/8.
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JK:7
HELSINGFORS
1750 3/12 trumslagaren Hans Romuhr (i nästa månadsrapport står Rumohr) för lägersmål med sin
svägerska Anna Katarina, om deras brott är vid Helsinge sockens urtima ting rannsakat och dömt
men rannsakningen underställd hovrätten. Efter att hovrättens dom äntligen kommit i oktober 1752
sändes Hans Rumohr till Helsinge sockens ting att avstraffas med 40 par spö och därefter frigiven.
Anna Katarina dömdes av hovrätten till 30 par ris men ej kunnat bliva avstraffad för det hon nu är
bliven rådder (tydligen delade de cell i häktet). (rap 4/11 1752).
1752 7/7 zigenaren och hantlangaren Jakob Wärnström för å landsvägen övad våldsamhet (röveri),
är av Kgl Hovrätten dömd att här vid fästningen (dvs Sveaborg) i 6 års tid arbeta.

ÖSTERBOTTEN
1751 16/9 artillerihantlangaren Jakob Wärnström från Degerby, stöld och röveri, dömd av urtima
tingsrätten att mista högra handen, halshuggas och steglas, 1752 10/6 avstraffad med 40 par spö,
den 21/6 undergått kyrkoplikt och den 22/6 avsänd till Helsingfors, se ovan,
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JK:8
KARLSKRONA
1751 22/10 Nattmannen Ivert Falk hemma här i staden för första gången tjuveri, kvar ännu 30/12
1752
1751 22/10 kvinnf Maria Karlsdotter hemma här i staden för tjuveri och dubbelt hor, kvar ännu
30/12 1752
1751 22/10 Katarina Åberg hemma här i staden för delaktighet i tjuveri, kvar ännu 31/12 1752

VARBERGS FÄSTNING
1750 18/2 Jonas Månsson Appelgren stöld 3 år.
1750 10/4 Johan Beckman stöld 6 år.
1752 25/5 Karl Berg stöld 4 år.

BOHUS FÄSTNING
1749 13/8 Christian Lund stöld behaglig tid
1751 18/7 Didrik Sandberg övervåld å allmän väg 3 år
1751 12/12 Anders Wahlberg tvegifte 6 år
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JK:9
STOCKHOLMS NORRA FÖRSTADS KÄMNÄRSRÄTT
1752 3/11 soldaten vid Hamiltonska reg Lars Lindgren för begången stöld hos fabrikören
Cedermark. Ankommer på volontären Skogs hitkomst från Falun som skall vara huvudtjuv. Dömd
1753 21/4 och Lindgren insatt på 28 dagars fängelse vid vatten och bröd
1753 29/7 volontären vid greve Cronhielms regemente Daniel Skog fängslad för begången stöld
både här i staden och i Falun.
1753 20/9 Maria Lindgren, stadssoldaten Lindgrens hustru, misstänkt för delaktighet uti volontären
Skogs här i staden begångna stöld.

SMEDJEGÅRDEN
1753 13/9 hästtjuven Ludvig Christian, kommer att undergå ytterligare rannsakning vid Fittja ting.
1753 25/10 avskedade artillerihantlangaren Erik Sunderin och Henrik Lustig eller Gahm vilka
såsom oförpassade blivit fasttagna, Henrik Gahm utlevererad till vakten på Stortorget den 29/10
1753 och Sunderin släpptes på fri fot den 31/10 1753.

STOCKHOLM STADS KÄMNÄRSRÄTT
1753 29/10 separationskarlen Henrik Gahm, står under rannsakning.

VÄXJÖ
1752 2/6 ankom soldaten Nils Lärka, född i Virestad sn, Albo hd, för tvegifte, dömd den 8/6 1752,
underställt hovrätten.
1752 7/10 ankom boråsdrängen Sven Lund fr Borås begått röveri på landsvägen, med i januarilistan
1753 men ej i febr.

MARIEHOLM
1745 15/6 Erik Johansson Palm fr Skövde, dömd av RHR där 10/7 1749, till 40 par spö och med
penningar betala expenser, under hovrätten. Dömd av hovrätten och uttogs den 28/9 1753 dess straff
uti Skövde att utstå. (alltså efter att ha väntat på dom i 8 år!).
1747 17/4 Gabriel Sundberg och förre trumpetaren Bengt Dahlberg vid Vadsbo HR för delaktighet i
stölder och rån dömda i Valla den 23/6 1749 till penningaböter eller i brist därav spö. Blevo den
21/8 1753 uttagna att deras straff uti Valla undergå.
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1752 6/5 Tjuvkonan Stina Sundström och Maria Olofsdotter dömda av RHR i Mariestad till
risslitande, av hovrätten dömda till Göteborgs spinnhus dit de uttogs den 11/1 1753.
1753 22/4 boråsdrängen Sven Hultman, brist på pass och bevis.
1753 9/6 förrymde Wettermans hustru Maja Stina, för det dess cautionister sig uppsagt, vilka henne
ifrån dess förra fängelse entledigat, och uttogs den 5/7 1753 att vid den förordnade kommissionen
uti Skövde stad rannsakning undergå.

JÖNKÖPING
1753 16/9 desertörerna Konstantin Johansson, Jakob Borkopski, Gregorius Borditski och Michael
Bronofski insända från Östra härads höstting, för begångna inbrottsstölder på åtskilliga ställen i
Östra härad.

VÄSTERÅS
1753 26/5 gossen Daniel Jansson vilken oförpassad strukit landet omkring, den 11/7 1753
avstraffad med spö och avsänd till Kopparbergs län.
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JK:10
FALUN
1752 14/12 skarprättaren Alexander Brandt, bekänt sig hava stulit och undergått rannsakning samt
av häradsrätten dömd att hänga, vilket är underställt hovrätten. Ej kvar i nov, månadsrapporter
mars-oktober saknas.
1753 28/1 soldat Georgen Specter eller Dahlberg, rymt från Dalregementet och ertappad i
Stockholm samt nu hitsänd. Ej kvar i nov.
1753 14/12 skarprättaren Alexander Brandt, bekänt sig hava stulit men ännu ej genomgått
rannsakning.

LOVISA
1752 21/12 ziguener Peter Korp och dess hustru Karin Henriksdotter för tvegifte, i januarilistan
odömda, ej med i februarilistan.
1752 8/9 soldaten Lars Helsing, för rymning, av krigsrätten i Lovisa dömd från livet, den 4/7 1753
är död bliven här i Stockhuset.
1752 5/11 soldaten Anders Lind från Hessensteins reg, tjuvnad, av krigsrätten i Lovisa dömd från
livet, den 7/4 1753 är uttagen, återkom 26/5 1753, den 26/9 1753 om natten genom taket på
stockhuset avrymt, ertappad och den 14/10 1753 åter intagen.
1752 27/12 soldaten Anders Florin från Älvsborgs regemente, dråp, av krigsrätten i Lovisa dömd att
mista livet, av generalkrigsrätten dömd att arkebuseras, den 21/3 1753 blivit uttagen.
1753 11/2 hantlangaren Fredrik Glad, rymning och stöld, av krigsrätten i Lovisa dömd att mista
livet, den 4/4 1753 avförd till Helsingfors att rannsakas om rymning.
1753 14/2 hantlangaren Mårten Lind, rymning, av krigsrätten i Lovisa dömd från livet, av
generalkrigsrätten dömd till 20 par spö, den 30/6 1753 blivit avstraffad.
1753 16/3 zigener Adam Erlandsson, lösdrivare, dömd av KB till fästningsarbete, den 12/5 1753
avförd till Svartholmen.
1753 26/5 soldat Peter Sundström vid Cronhielms reg, rymning, den 24/8 1753 rymd härifrån
stockhuset.

LINKÖPING
1752 30/11 från Vimmerby i Kalmar län gästgivaren Lars Hansson i Skillingarum och gifta hustrun
Katarina Grännman från Vimmerby för angivet dubbelt hor här i länet, varit vid urtima ting i Kisa
den 14/1 1753 och den 18/1 återförda, samt den 22/1 1753 avförda till Vimmerby.
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1753 2/3 från Nyköping soldaten Fredrik Björn angiven för häststöld, den 8/4 1753 varit vid urtima
ting i Ösby och den 19/4 återförd, varit till rannsakning i Östkinds hd den 28/5 1753 och därifrån
återförd. Han är efter hovrättens utslag med spö avstraffad och den 4/12 1753 till Bohus och kapten
Wrangels kompani avförd.
1753 30/4 gamla kvinnfolket Anna Maria Hansdotter samt artillerihantlangaren Rolins hustru Anna
Greta Persdotter som skall vara dess dotter med 3ne barn. Kvinnfolken angavs för signeri och
landstrykande, äro uförda till rannsakning i Björkekinds hd den 4/6 1753 och sedan tillika med
Abraham Rolin återförda, varefter Rolins hustru i arresten den 23/7 1753 fött ett gossebarn, äro de
nu i arresten här på slottet tillsammans 7 personer. Rolin och hans hustru och barnen äro den 24/12
1753 lösgivna och svärmodern Anna Maria Hansdotter den 29/12 1753 sedan hon suttit 16 dagar i
fängelse vid vatten och bröd enligt hovrättens utslag och Rolin med dess hustru betalt de dem
ålagda plikter.
1753 26/6 från Stockholm gardessoldaten Hans Hägerberg och dess hustru, misstänkta för stöld, till
urtima ting med Hanekinds hd i Slaka den 25/7 1753 då hon ej återfördes men han återkom dömd
till döden. Han är efter hovrättens utslag avstraffad med 30 par spö samt utstått 2ne söndagars
kyrkoplikt och är den 5/11 1753 lösgiven.
1753 30/12 från Norrköping spinnhusgossen Peter Kristofersson som till krigstjänst är angiven.

NYKÖPING
1753 30/3 soldaten Johan Lindström som på sig bekänt lägersmål och mord (ändrat till dråp i nästa
månadsrapport) i Bettna sn kom hit under arrest från Stockholm, undergått rannsakning vid urtima
ting med Oppunda HR i Ramsta den 29/4 1753 och dömd, underställt hovrätten. Sedan han
undergått spöslitande avsänd till Vaxholms fästning den 13/6 1753 enligt hovrättens utslag.

HELSINGFORS
1752 15/1 hantlangaren Johan Vilhelm Ceder, stöld, generalkrigsrätten har dömt Ceder att arbeta i
3ne år på fästningen härstädes i halsjärn. Har rymt från fästningen och förövat nya stölder.
1752 24/3 kvinnspersonen Hedvig Henriksdotter för lägersmål, generalkrigsrätten i Finland dömt
henne den 24/11 1752 till 20 dagars fängelse vid vatten och bröd samt betala till kyrkan 2 d smt
samt undergå enskild skrift och avlösning och därefter friges.
1752 6/7 hantlangaren Jakob Wernström för röveri, är av hovrätten 1752 26/5 dömd att arbeta
härstädes i 6 års tid.
1752 10/9 hantlangaren Johan Bergström från Kimito sn, för röveri, av hovrätten dömd 1752 2/8 till
6 års fästningsarbete härstädes.
1752 30/9 soldat Jonas Swartz för rymmande, av generalkrigsrätten dömd att arbeta vid fästningen
härstädes i 2 år uti halsjärn.
1752 29/11 zigenaren Henrik Henriksson för landsstrykande, säger sig vara hantlangare vid kapten
Stahls kompani i Lovisa och kommer att ditsändas. Avsänd till Lovisa 11/2 1753.
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1752 31/11 soldaten Gideon Gräfström, stöld, av generalkrigsrätten dömd 1752 14/9 till 40 par spö,
3 söndagars kyrkoplikt och 6 års arbete å fästning härstädes i halsjärn.
1753 5/3 dragon Krister Sandberg för det han skjutit i våda en hustru till döds från Helsinge sn och
Nylands län, av urtima tingsrätten dömd 1753 13/4 till full mansbot, målet under hovrätten.
1753 27/5 zigenarna Adam Adamsson och Ludvig Hagert, landstrykande, äro enligt KB;s befallning
till fästningsarbete här förfallda.
1753 1/7 zigenaren Otto Ottosson, landstrykande, lika som de föregående.
1753 28/9 zigenaren Johan Tomasson för landstrykande, lika som föregående.
1753 23/8 reservdragonen Lars Swartz, för övervåld,
1753 28/9 tattarehustrun Sofia Andersdotter, angiven för dråp,

TAVASTEHUS
1748 8/12 risaren Olof Sparf från Österbotten, för varjehanda självsvåld, född i Österbotten varest
han för liderlighet och åtskilliga brott blivit sänd till Helsingfors att hållas till publikt arbete och
sedan han där sluppit lös, att vara stadens risare, rymt sin väg och strukit kring i landet samt
därunder bedragit till sig penningar av åtskilliga soldatrotar, jämte annat av honom förövat
självsvåld, varför han efter KBs order av den 16 dec 1748 blivit uti slottshäktet härstädes inmant
med antydelse att brukas till kronoarbete.
1753 24/4 karlen Elias Hammarström och kvinnsperson Maria Henriksdotter, lösdrivare, karlen
avfördes till Helsingfors 6/5 1753 och kvinnan till Åbo 7/5 1753.

GÄVLE
1753 7/4 finske flyktingen Sylvester Dammert för tvegifte, dömd vid Gävle RHR till döden, under
hovrätten. Ej kvar i junilistan.
1753 6/9 värvade vargerinskarlarna Peter Nyman och Otto V Voltersson, för det den senare skrivit
falskt pass och den förre sig även därav betjänt, att resa till Stockholm, är dömda av Forssa HR att
bliva ärelösa och straffas med 18 par spö, avvaktar hovrättens utslag.
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JK:11
HALMSTAD
1753 21/5 kvinnfolket Anna Stina Wessman såsom lösdriverska och för begången tjuvnad är den 21
maj 1753 insatt på Varbergs fästning. (men redovisad under häktet i Halmstad). Satt kvar i
december som den enda häktade där.

KARLSKRONA
1751 22/10 nattmannen Ivert Falk hemma här i staden, för begånget tjuveri. Står kvar i marslistan
1753 men ej kvar i arprilistan 1753.
1753 28/7 nattmannen Lars Jönsson hemma här i staden, för vaktens överfallande. Ej kvar i
augustilistan.

MALMÖ
1751 5/8 Anders Svensson Berg fr Borås, misstänkt häststöld, rannsakad vid Herrestads HR
22/6 1751 och sedan vid urtima ting i Ljunits hd 2/8 1751, kommer att undergå vidare rannsakning
vid Bara HR. Han hade skyllt några stölder på soldaten vid Hamiltonska regementet Olof Hallberg
som också skulle infinna sig vid urtima ting med Ljunits hd dem 2/8 1751 men då föregavs att
soldaten Hallberg voro kommenderad till Finland och icke kunde infinna sig, men sedan träffade
åklagaren Hallberg som var kvar i Skåne och arresterade honom och sände honom till
kronobefallningsmannen på orten, när åklagaren återvände från Stockholm ett år senare upptäckte
han att någon rättegång ej skett så begärde han av KB att dessa personer skulle infinna sig vid
hösttintet 1752 i Ljunits hd men fick inget svar på sin begäran, på samma sätt skedde vid
vintertinget 1753, nu har åklagaren slutligen blivit underrättad att den som Berg kallade Olof
Hallberg egentligen heter Lars Hallberg så har han ytterligare begärt att dessa två personer till
sommartinget 1753 men det visade sig då att Lars Hallberg rymt från regementet. Berg ej kvar i
novemberlistan 1753.

GÖTEBORG
1753 15/5 stadssoldaten Erik Falk för det han sovit på sin post. Ej kvar i novemberlistan.

VARBERGS FÄSTNING
1750 18/2 Jonas Månsson Appelgren, stöld, 3 år, frigiven 1753 18/2.
1750 10/4 Johan Beckman, stöld, 6 år. Ut ur arresten i maj 1753, död eller förflyttad.
1751 28/7 Anders Schenberg, stöld, livstid.
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1752 25/5 Karl Berg, stöld, 4 år.
1753 21/5 kvinnspersonen Anna Stina Wässman, oförpassad lösdriverska, tills dom faller.
1753 5/9 valackaren Nils Hermansson, tvegifte, till dom faller.

BOHUS
1741 8/1 Lars Ekeroth, huvudsvag, livstid, njuter gratial av krigsmanshuskassan.
1749 23/8 Kristian Lund, stöld, behaglig tid.
1750 5/3 Jonas Friberg, stöld, 3 år, frigiven 1753 5/3.
1750 15/11 Anders Mellberg, stöld, 4 år.
1751 18/7 Didrik Sandberg, övervåld på allmän landsväg, 3 år.
1751 12/12 Anders Wahlberg, tvegifte, 6 år, rymde den 2/5 1753.
1752 1/6 Gullbrand Kjellström, rymmande, livstid.
1753 3/5 Alexander Brandt, stöld, 3 år.
1753 8/8 Gustaf Sundberg, stöld och röveri, livstid.
1753 19/10 Johan Beckman och Barbro Eriksdotter, tvefalt hor,
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JK:12
JÖNKÖPING
1753 16/9 desertörerna Konstantin Johansson, Jakob Borkopski, Gregorius Broditski och Michael
Brononofski, är ifrån Östra hds höstting enligt förpassning för begånget inbrott och stöld uti berörda
härad i slottsarresten inbrakta.
1753 1/12 hantlangarna vid Jönköpings artilleri Ljundahl, Häggman och Sandberg, äro för
begången stöld av regementskrigsrätten till döden dömda, underställt generalkrigsrätten. Står med i
majlistan men inte i julilistan (juni saknas).
1754 17/8 salpetersjudaren Jakob Linvall från Sunnerbo hd, Kronobergs län, hitförpassad från
Örebro att undergå rannsakning för oriktig hästhandel.
1754 31/8 soldaten Peter Hultgren från greve Spentz reg i Göteborg, utan pass eller bevis är han vid
staden upptagen, avfördes till tinget i Oraryd gästgivargård den 24/9 1754 att undergå rannsakning
och återkom 29/9 1754.

SMEDJEGÅRDEN
1753 13/9 hästtjuven Ludvig Christian, kommer att undergå rannsakning vid Fittja ting, avsänd till
tinget 11/2 1754 och årerkommit 14/2, avlämnad till kronobetjänte den 11/3 1754.
1754 18/3 avskedade gardessoldaterna Jonas Svanström och Ulrik Roland för stölder, den 9/5 1754
avförda till Vaxholms fästning att där arbeta 4 år vardera.

STOCKHOLMS STADS KÄMNÄRSRÄTT
1754 31/1 separationsvakten Henrik Gahm eller Lustig, angiven för rymmande från vakten, den
23/2 dömd till 15 par spö men bekänt å sig tidelag, sitter uti gamla rådstugan.

STOCKHOLMS SÖDRA FÖRSTADS KÄMNÄRSRÄTT
1754 26/1 drängen Alexander Magnus Falk för hustjuvnad, 1754 14/3 avsades rättens utslag som
undeställdes hovrätten, den 23/3 1754 ankom hovrättens stadfästelse.

UPPSALA
1754 27/7 Juliana Andersdotter och dess moder Brita Larsdotter, stöld, undergått åtskilliga
rannsakningar vid konsistorium här i staden, ej avslutat, enligt hovrättens utslag den förra utstått sitt
straff med risslitande och den senare på fri fot ställt (antecknat i novem 1754).
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VÄXJÖ
1754 12/9 förra borgaren Lars Lång och boråsdrängen Peter Lund för stöld i Sunnerbo hd,
undergått rannsakning.

LOVISA
1753 26/3 Anders Lind av Hessensteins reg, angiven för stöld och rymning, odömd ännu i nov 1754
1754 22/7 Lars Falk av Hessensteins reg, ryming, dito
1754 27/8 Mickel Lindberg av Hessensteins reg, dråp, den 8 sept avförd till Borgå ting.

LINKÖPING
1753 30/12 från Norrköping, spinnhusgossen Peter Kristofersson, avförd till kapten Gyllenrams
kompani den 5/1 1754.
1754 14/9 soldaten Anders Terning för tvegifte, varit vid ting med Åkerbo HR den 4/10 1754 och
återförd.
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JK:13
NYKÖPING
1753 15/9 kvinnspersonerna Anna Katarina Tesinia och Anna Greta Kihlberg för stöld, den 17/11
1753 undergått rannsakning och dom vid tinget i Jäder, underställt hovrätten, kommer att avstraffas
med fängelse vid vatten och bröd som för deras sjukdoms skull än icke kunnat verkställas. Den 17/3
1754 begynte dessa att sitta i fängelse vid vatten och bröd och blivit sedan från arresten entledigade.

MALMÖ
1754 i juni nattmansfolken Henrik Hansson Andrés, Mårten Ingstedt, Johan Fredrik Kristian
Reimer, Johan Gillberg och Elsa Katarina Hansdotter, äro vid ett urtima ting i Dalby dömda att
hängas.
Item nattmansfolken Maria Elisabet Nilsdotter, dömd till 30 par ris, och Ola Nilsson till 28 par spö,
domarna underställda hovrätten.
De sitter kvar 30/11 1754.

VARBERGS FÄSTNING
1751 28/7 Anders Schenberg, stöld, livstid.
1752 25/5 Karl Berg, stöld, 4 år.
1753 21/5 Anna Stina Wässman, lösdriverska, tills dom faller.

BOHUS
1741 8/1 Lars Ekeroth, huvudsvag, livstid.
1749 3/8 Kristian Lund, stöld, behaglig tid.
1750 15/11 Anders Mellberg, stöld, 4 år.
1751 18/7 Didrik Sandberg, övervåld på allmän landsväg, 3 år.
1753 3/5 Alexander Brandt, stöld, 3 år.
1753 8/8 Gustaf Sundberg, stöld o röveri, livstid.
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JK:14
JÖNKÖPING
1755 25/10 handelsdrängen Anders Hallongren från Borås angiven för en bankosedels förhöjande
från 100 till 1000 d har varit till rannsakning vid kämnärsrätten (i nov), kvar 5/1 1756

VÄXJÖ
1754 12/9 förre borgaren Lars Lång och drängen Peter Lund från Sunnerbo hd, för stöld, undergått
rannsakning (i jan 1755), ej kvar 4/3 1755

MARIEHOLM
1755 17/3 gardessoldaten Isak Wennersten misstänkt för häststöld, varit på rannsakning, ej kvar i
sept 1755
1755 2/6 soldaten vid Hessensteinska reg Lars Wennersten för delaktighet i häststöld, även varit vid
en rannsakning, dömd i sept 1755 i Värsås för häststöld till 40 par spö, men för rymmande från
regementet avförd dit att under krigsrätt ställas.

SMEDJEGÅRDEN
1754 19/11 fd gardessoldaten Johan Ekeroth för stöld, av Kgl livgardets regementsrätt dömd att
hänga, Kgl generalkrigsrätten ändrat till 40 par spö 2 söndagars kyrkoplikt och 3 års arbete på
Vaxholms fästning, undergått spöstraffet och kyrkoplikten (i feb 55) nu väntar på att till
fästningsarbetet bortföras och överförd till fästningen den 3 mars 1755.

Södra förstadens kämnärsrätt
1755 12/5 gardessoldaten Alexander Magnus Falk angiven för stöld, överförd till stadens
kämnärsrätt 11/7.
Stockholms stads kämnärsrätt
Alexander Falk, i arrest 1755 11/7 för stöld, står under rannsakning, den 8 nov dömd till 40 par spö
och 2 söndagars kyrkoplikt, underställt Svea hovrätts vidare skärskådande.
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JK:15
HELSINGFORS
1754 15/2 bodgossen Olof Wimmercrantz för stöld, är odömd

GRIPSHOLM
1755 18/8 Ifrån Landskrona förrymde soldaten vid Prins Gustavs regemente Peter Lindgren, införd
18/8 för begången stöld uti Eskilstuna län men icke ännu dömd, avsänd den 10 sept till ett urtima
ting (står ej var!) samt därifrån till Landskrona (ant 2/10 1755).

VÄSTERÅS
1755 27/1 drängen Christian Lund stöld och inbrott hos hr Niklas Söderhielm, har vid Norbergs
härads förlidne vinterting undergått ransakning och blivit dömd till döden, dock Hovrättens
omprövande underställd. Enligt Hovrättens utslag av den 18 mars dömd till 30 par spö och 6 års
arbete vid Vaxholms fästning, blivit till straffets utförande avförd (ant 7/4 1755).

KALMAR
1754 15/5 hitfördes från Sevede tingsrätt gästgivaren Lars Hansson dömd i juni nästlidne år för
dubbelt hor och samma dag h Katarina Grännman dömd för dubbelt hor med Lars Hansson.

LINKÖPING
1754 25/12 Jakob Wållström från Kinda hd, som lösdrivare och till krigstjänst angiven, uttagen den
13/2 1755 av hr löjtnant Sparre, är den 12/3 1755 åter i arresten av hr Sparre inmant, är den 26/4
1755 med rekryterna avgången till Hamiltonska regementet i Finland.

FALUN
1755 26/2 skarprättaren Alexander Meijer, Johan Hök, Magnus Meijer och Christina Ekeroth, dessa
hava gjort tjuverier och därföre fått domar men brotten underställda Kgl Hovrättens skärskådande.
Dessa tjuvar hava fått Kgl Hovrättens dom vartill dess (inskutet två oläsliga ord) äro avsända den 11
april med 2ne dagars fångtraktamente för dem vardera, undantagandes Höken som avskickas till
Karlskrona den 23 dito med trenne dagars fångförtäring. (Antecknat 30/4 1755).
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JK:16
MALMÖ
(står inget datum när de kom in men finns i december 1754 och i januaris lista 1755)
Nattmansfolken Henrik Hansson Andrés, Mårten Ingstedt, Johan Fredrik Christian Reimer, Johan
Gillberg och Elsa Katarina Hansdotter äro vid ett urtima ting i Dalby dömda att hänga. Maria
Elisabet Nilsdotter dömd till 30 par spö, Ola Nilsson till 28 par spö.
Domarna underställda Göta Hovrätts prövande.
Står med i feb listan men ej i mars. Men står åter med i listan för maj. Men sedan är de åter borta.

ULEÅBORG
1755 19/2 Salpetersjudaren Lars Berg från Limingo sn, stuckit en annan med kniv, odömd

BOHUS FÄSTNING
1749 3/8 Christian Lund, stöld, behaglig tid (i rulla jan 1754)
1751 18/7 Didrik Sandberg, övervåld på allmän landsväg, 3 år.
1753 3/5 Alexander Brandt, stöld, 3 år.
1753 8/8 Gustaf Sundberg, delaktig i stöld och röveri, livstid
1754 5/4 Anders Berg och Torsten Berg, Olof Larsson och Klas, rövande å allmän landsväg, under
rannsakning
1754 1/10 Christian Lund, stöld, på behaglig tid.
1755 7/5 Magnus Meijer, stöld, 6 år.
1755 21/9 Alexander Brandt, stöld, 7/12 år

VARBERGS FÄSTNING
1752 25/5 Karl Berg, stöld, 4 år.
1753 21/5 kvinnfolket Anna Stina Wässman, lösdriveri och stöld, tills dom faller
1754 17/4 glasföraren Jonas Lund, för vittnesmål, till dom faller
1754 2/5 kvinnfolket Dorotea Nilsdotter, obevist beskyllning, 12 dagar.
1755 12/6 kvinnfolket Juliana Kristiansdotter, lösdriveri och utprånglat falska mynt, till dom faller
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JK:17
JÖNKÖPING
1756 5/1 volontären vid Amiralitetet Isak Lindqvist och soldaten vid Cronhielmska regementet
Peter Kjellberg för begången stöld i Skövde stad, äro därifrån hitförda till vidare rannsakning vid
Norra Vedbo HR. Ej kvar i februarilistan, så de har nog dömts och avstraffats eller frigivits vid
tinget.
1756 2/12 soldaten Anders Ahlqvist av Cronhielmska regementet och hantlangaren Måns Friskenfelt
av Stockholmsstaten, beskylda för stöld här i staden varföre de blivit i slottsarresten insatta, hava
varit i förhör vid kämnärsrätten.

LOVISA
1753 14/10 Anders Lind vid Hessensteins reg, för stöld och rymning, odömd ännu 2/8 1756, i
följande längd daterad 31/8 1756 är han ej med.
1754 17/11 Anders Widgren vid Hessensteins reg, stöld och mordbrand, dömd av generalkrigsrätten
att halshuggas. Av Kgl Maj:t den 29/5 1756 dömd att slita 40 par spö och sedan arbeta hela dess
livstid vid fästningsarbetet i Helsingfors, den 25/6 1756 avstraffad med 40 par spö.
1755 5/10 Karl Nyman, Mårten Örling och Karl Hurtig av Kngl höghets reg, inbrottsstöld, dömda
av generalkrigsrätten till 30 par spö (vardera) och en söndags uppenbar kyrkoplikt, äro redan
uttagna och avstraffade (skrivet 3/2 56).
1755 2/12 Lars Falk av Hessensteinska reg, rymning, han var odömd ännu i juni 1756 då han avled
i häktet den 3/6 1756.
1756 6/3 Olof Berg av Kgl höghets reg, rymning och tjuvnad, av krigsrätten i Lovisa den 22/4 1756
dömd från livet, av generalkrigsrätten dömd den 1/6 1756 till 40 par spö och en söndags kyrkoplikt,
den 18/6 1756 uttagen och avstraffad.
1756 11/6 konstapeln vid artilleriet Nils Palm, sidovördnad mot dess officerare, odömd ännu 4/1
1757.

VÄXJÖ
1756 9/1 kvinnspersonen Margareta Lindblad med dess son Alexander Sundberg och lilla dotter för
hustjuvnad, fr Albo hd, avsända till Alvesta ting. I marslistan endast gossen Alexander Sundberg för
stöld, under rannsakning i april. Kvar i septemberlistan, ej med i oktoberlistan.
1756 29/5 soldaten Arvid Ruth av Kronobergs reg och Överstelöjtnantens komp vilken varit
förrymd, under krigsrätten. Kvar i julilistan, ej med i augustilistan.
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INGELSTAD FÅNGHUS I KONGA HÄRAD
1755 27/10 volontären Per Broms (Bröms) fr Blekinge, tvegifte och stöld, under hovrätten,
förflyttad till Växjö fängelse i juni 1756, dömd av HR 20/3 1756, under hovrätten, dömd i hovrätten
och kommer att utstå straff (antecknat i decemberlistan den 30/12 1756).
1756 14/3 valackaren Anders Höök och dess moder Lena Falk samt gamla dragonen Ludvig
Lindqvist för fylleri och slagsmål under gudstjänsten på en söndag, under hovrätten 1756 14/3 (sic
men måste väl vara efter 20/3), förflyttade till Växjö fängelse i juni 1756, dömda av HR 20/3 1756.
Lindqvist tillkommer i Växjö, i Ingelstad satt endast sonen Höök och modern Falk. Dömda i
hovrätten och kommer att utstå straff (antecknat i decemberlistan, den 30/12 1756)

VÄSTERÅS
1756 3/2 hitkom den ifrån Vaxholms fästning förrymde arbetsfången Olof Appelqvist, som för
begången stöld i Norrbo härad laga rannsakning kommer att undergå. Till rannsakning vid urtima
ting i Norrbo hd den 14/4 1756.

MARIEHOLM
1756 8/3 inkom från Hova, Anna Maria Norling eller den så kallade Svarta Maja, garnisonssoldaten
Fredrik Vilhelm Kiöler, avskedade soldaten Anders Ek, dess hustru Sofia Johansdotter med dess son
Johan Andersson, borgaren Peter Lundvall från Mariestad, mästerman Anders Ekman och dess
hustru Anna Maria Studeria från Örebro, skarprättareänkan Katarina Liten samt gardeskarlsänkan
Marina Wallman, vilka för tasktjuveri med mera uti sistlidne Hova marknad, äro gripna och
misstänkta, varit vid en rannsakning samt därtill vidare med första kommer att ställas. I majlistan
står att de varit på 2ne rannsakningar och därtill än vidare kommer att ställas. I novemberlistan står
att de varit på 4 rannsakningar och än vidare kommer att hållas.
1756 29/4 inkom garnisonssoldaten Lorentz Svanbom fr Göteborg för här i länet begånget bedrägeri
varföre han uti denna månad erhållit dom och straff, men för sedermera yppad stöld vidare
rannsakning kommer att undergå. Undergått rannsakning i Vartofta hd och blivit dömd där.
1756 26/10 soldaten Peter Sandberg för snatteri dömd till 3 par spö och 3 års arbete vid Marstrand
av Kåkinds HR den 23/10 1756, under hovrätten.

ÅBO
1755 21/12 hantlangaren Henrik Bergström och linvävargesällen Henrik Monselius fr Åbo för rån,
dömda, under hovrätten.
1755 22/12 fd hantlangaren Mats Monselius fr Åbo, för 3:e gången förövad tjuvnad, dömd, under
hovrätten,
1756 9/1 soldaten vid Hessensteinska reg Karl Wennström fr Tarvala, Birkkala sn, mord, under
rannsakning i häradsrätten, och beror uppå flera delaktigas ertappande om vilka lysningar komma
att utgå.
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1756 30/8 Karl Wennström, se ovan, och Katarina Eliasdotter med dess barn Karl och Maria. Nu
anklagades de för enkelt hor (men vad hände med mordet), dömda, saken under hovrätten.
1756 30/8 Wennströms hustru Beata Hansdotter (ser ut som Lansdotter) med dess barn Henrik,
Karl, Johan och Stina samt Wennströms dotter Rusina med dess barn Valentin, samt gamla
tartarkvinnan Greta Eliasdotter, vilka icke haft något visst hemvist utan landet omkringstrukit,
dömda, den 28/9 1756 avsända till Åbo spinnhus.

UPPSALA
1756 6/11 Kajsa Wendelin, för stöld och lönskaläge, enligt kämnärsrättens dom här i staden
undergått sitt straff och kommer nu att föras till Stockholm på spinnhuset uti tvenne år.

STOCKHOLMS STADS KÄMNÄRSRÄTT
1756 3/3 soldaten vid Kronprinsens reg Staffan Gahms hustru Anna Greta Persdotter, dömd 30/3
för 3:e gången begången stöld till 2ne par ris och 3 söndagars kyrkoplikt samt 3 års arbete vid något
häkte, den 3/4 1756 av hovrätten till 8 par ris och 3 söndagars kyrkoplikt samt 3ne års häkte på
tukthuset.

SMEDJEGÅRDEN
1756 19/10 Katarina Wendelin, för stöld, den 2/11 1756 avförd till Uppsala slott.
1756 2/12 dr Henrik Lindqvist, fasttagen såsom oförpassad, den 20/12 lösgiven enligt landskanslies
order.
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JK:18
LINKÖPING
1754 13/9 soldaten Tärning för tvegifte, varit sist vid ting i Åkerbo hd den 6/3 1755 och återförd, är
enligt hovrättens utslag den 28/2 1756 med 30 par spö avstraffad och skall sedan han 3ne söndagars
kyrkoplikt utstått till Kalmar försändas att i 6 år arbeta.
1756 17/2 infördes Sara Sandberg, som haft kontrabandvaror och därmed landet kringstrukit. under
kgl kommerskollegium. Med i junilistan men ej i augustilistan (juli saknas).
1756 21/2 från Jönköping Lars Abrahamsson Wetterberg för tjuvnad och mordbrand, varit vid ting i
Nyby den 19/3 1756 och återförd. Kvar i novemberlistan, ej i december.
1756 6/5 från Skänninge soldaten Peter Carlman som skall ha rymt från Hamiltonska reg. Ej med i
junilistan.
1756 1/6 från Bankekinds hd soldaten Sven Reinholdsson vid Cronhielmska regementet för att å sin
styvfader förövat handavärkan, varit vid ting den 14/6 1756 i Svinstad och återförd, den 7/9 1756
uttagen att föras till länsman Hederwall att med spö avstraffas efter hovrättens dom.
1756 10/6 landsstrykaren och gratialisten Johan Frisk, varit vid urtima ting med Hanekinds hd den
23/7 1756 och återförd, skall till vidare rannsakning och dom uti Vadstena län.
1756 23/6 kringstrykande karlen Karl Österman, ej med i augustilistan.
1756 28/6 från Jönköpings län Karl Bong med hustru och 2 barn för kringstrykande och angivna för
tjuvnad, varit vid ting i Lysings hd och den 25/7 fördes till Jönköping, men hustrun Katarina
Walleria den 29/8 hit återförd samt avsänd till Lysings hd att med ris avstraffas.
1756 7/10 från Göteborg kvinnfolket Anna Kristina Lindgren hit införd, ej i decemberlistan.

NYKÖPING
1756 6/10 ertappade rektryten vid Hamiltonska reg Magnus Månsson Blomgren, avsänd till
regementet den 23/10 1756.

HELSINGFORS
1753 21/7 bodgossen Olof Wimmercrantz, stöld, dömd av RHR i Helsingfors den 22/3 1756 (efter
att varit häktad i nästan 3 år) att av en stadstjänare i rådstugan avstraffas med ris, underställt
hovrätten. Enligt hovrättens utslag undergått sitt straff och på fri fot släppt den 30/6 1756.
1756 12/2 soldat Mårten Bergström för rymmande, vid regementskrigsrätten dömd att mista livet,
enligt generalkrigsrättens utslag den 27/3 1756 härifrån uttagen och till regementet på Sveaborg
förd att därstädes undergå det honom ådömda straff.
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1756 27/2 soldaterna Henrik Johansson av Cronhielmska reg och Elias Willig av Nylands infanteri
för inbrottsstöld, av Helsinge sockens HR den 6/3 1756 dömda att hängas, underställt hovrätten, av
hovrätten dömda till 40 par spö vardera samt en söndags uppenbar kyrkoplikt, avförda den 19/7
1756 att utstå sitt straff och därefter frisläppta.
1756 24/3 soldat Joakim Höök av Cronhielmska reg, för dråp, stuckit sin kamrat, försänd till HR i
Karis den 31/3 1756 och där blivit dömd att mista livet, under hovrätten, återkom till arresten den
15/4 1756. Genom hovrättens utslag den 30/7 1756 dömd att slita 40 par spö och en söndags
uppenbar kyrkoplikt som han kommer att undergå den 15/9 1756, den 15/9 1756 i Karis socken
avstraffad med 40 par spö och kyrkoplikt och sedan på fri fot ställder.
1756 3/4 soldat Lars Lindman av Hamiltons reg för stöld, av regementskrigsrätten den 31/5 1756
dömd att mista livet, sedan av generalkrigsrättens utslag undergått sitt straff och släppt på fri fot i
juni 1756.
1756 17/9 soldaterna Peter Lindström och Johan Björkman, för rymning från Cronhielmska reg, av
regementskrigsrätten dömda den 16/9 1756 till livsstraff, underställt generalkrigsrätten, de är den
26/10 1756 avförda till Sveaborg att där undergå sitt straff och sedan till regementet återställas.

TAVASTEHUS
1748 8/12 risaren Olof Sparf fr Österbotten, för varjehanda förövat självsvåld. odömd ännu i sept
1756 (efter nästan 8 år i häkte), avvikit ifrån häktet den 28/9 1756 klockan 9 emot natten.

KALMAR
1754 15/5 gästgivaren Lars Hansson och hustru Katarina Grännman för dubbelt hor, enligt
hovrättens utslag den 12/2 1756 tills vidare utrönade ställt på framtiden, varför de den 27/2 1756 är
lösgivna.
1755 6/12 kvinnfolken Elisabet Lund och Emerentia Lund, vilka kringstrukit utan pass eller bevis,
är av KB:s utslag avstraffade med 4 dagars fängelse vid vatten och bröd vardera och så den 24/2
1756 avförda till deras hemvist i Göteborg.
1755 6/12 kvinnfolket Anna Lucia Johansdotter, anklagad för begånget bedrägeri och
kringstrykande utan pass, varit under rannsakning vid stadsrätten, den 19/6 1756 uttagen att undergå
kroppsstraff och sedan frigiven.
1756 3/2 hitfördes mjölnaren Johan Jakobsson och gifta Maria Nilsdotter som begått tvefallt hor
och inbrottsstölder, änkan Hedvig Matsdotter för hor och barnets bortkastande, pigan Katarina
Larsdotter för inbrottsstöld och drängen Elias Jonsson för kyrkotjuvnad, alla 5 för anförda
missgärningar dömda till döden. Av hovrätten dömdes Johan och Maria till kroppsstraff och
avfördes den 4/11 1756 för att undergå straffet och sedan friges. Katarina dömdes av hovrätten till
fängelse vid vatten och bröd som hon undergått och avfördes den 21/11 1756 för att undergå
kyrkoplikt och sedan friges.
1756 19/6 hitfördes från Nyköpings län soldaten Benjamin Lustig vilken rymt från dess rote här i
länet och begått stöld i Vimmerby och flera ställen, dömd vid urtima ting den 10/9 1756 till döden.
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1756 28/7 soldaten vid Kalmar läns reg Peter Bergsten som för våldtäkt är anklagad, under
rannsakning vid krigsrätt, avförd härifrån till Blekinge den 22/12 1756 att där ungergå rannsakning
och dom.

FALUN
1756 1/1 salpetersjudaren Karl Simonsson, hållit sig undan och kommit till rätta igenom KB:s
försorg, varefter han utstod den 7/2 1756 6 par spö och därefter frigavs från fängelset.
1756 23/6 Nils Blom, strukit landet omkring utan höga vederbörandes tillstånd, avsänd till Västerås
den 13/8 1756.

GÄVLE
1756 20/3 ankom soldathustrun Maria Elisabet Holmberg och hennes son Peter Holm om 15 år,
vilka såsom landsstrykare och oförpassade blivit fasttagna i Ijo sn uti Österbotten och under
bevakning hitsända, varandes hemma i Stockholm dit brev den 22/3 1756 om dem avgått. Hållas i
förvar till dess svar från slottskansliet kommer. Enligt KB:s order avsända den 30/4 1756 till
Stockholm och spinnhuset.
1756 28/3 ankom borgaren ifrån Torshälla Johan Torsling vilken såsom oförpassad blivit anhållen,
först i Färnebo och sedan ifrån Söderhamn under vakt hitsänd, i anseende till flera misstänkt
förefallna omständigheter, brev avgått till magistraten i Torshälla, den 31/3 1756 ankom svar från
magistraten i Torshälla och blev han samma dag ställd på fri fot enligt KB:s order.
1756 17/6 ankom Ludvig Kaspersson och hustrun Maria Lind vilka såsom landsstrykare blivit
fasttagna i Bollnäs sn och under bevakning hitsända. Den 28/6 avsända till Uppsala län sedan
mannen här blivit avstraffad med 6 par spö enligt respektive KB:s order.

KORSHOLM
1756 9/3 Peter Friberg och Henrik Skarin fr Lovisa, dråp, Peter dömd från livet och avsänd att
undergå straffet den 17/5 1756, Henrik dömd till spöstraff och avsänd att undergå straffet den 28/4
1756.
1756 27/8 oförpassade personer Fredrik Gabriel Överman och Maria Ström fr Åbo, oförpassade,
frigivna den 6/10 1756.

ÅBO
1756 9/1 (han) och 30/8 (hon och barnen) soldaten vid Hessensteinska regementet Karl Wennström
och Katarina Eliasdotter med deras barn Karl och Maria, fr Birkkarla, för enkelt hor, dömda till
spö- och risslitande, utgick den 17/11 1756.
1756 4/11 dragon Anders Antelin fr Nousis, för tvegifte, dömd, saken under hovrätten.
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1756 16/11 dragon Erik Kajander och dr Peter Timoteusson fr Pemar, inbrottsstöld, dömda, saken
under hovrätten
1756 19/11 oförpassade karlen Erik Flink, hitsänd av KB i Vasa, svar väntas från KB i Lovisa.
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JK:19
KARLSKRONA
1756 5/8 nattmansdrängen Trued Svensson här i staden, för han bedragit några bönder.

MEDELSTAD HÄRAD
1756 19/5 soldaten av Kalmar reg Peter Bergsten för det han våldtagit en bondehustrun Kerstin
Larsdotter fr Kronobergs län i Tving sn, avfördes till regementet den 26/7 1756 att rannsakning
undergå.

HALMSTAD
1756 9/8 ryttaren Vidrik Boldvik och hustru Anna Katarina Möller häktade i Laholm den 9/8 1756
och ställda under rannsakning för rymmande och tvegifte, avsända den 19/8 1756 till Varbergs
fästning att i häkte hållas till dess genom korrespondens kan från andra orter erhålla nödig
upplysning i målen, avhämtade därifrån den 28/10 1756 men under vägen kommit på flykten och
blivit efterlysta. Soldaten Peter Norberg från Göteborg häktad såsom rymling i Laholm den 11/8
1756 och förhörd angående dess moder, ovannämnda Anna Katarina Möller, avsänd till Göteborg
den 17/8 1756.

BOHUS HÄKTE
1756 10/6 Lars Grönvall och Margareta Adamsdotter, för dubbelt hor.
1756 23/10 Gunilla Persdotter, för stöld.
1756 9/12 Isak Lindqvist, för mord.

VARBERGS FÄSTNING
1751 28/7 Anders Schenberg, stöld och tvegifte, livstid.
1752 25/5 Karl Berg, stöld, 4 år, frigiven i maj 1756.

BOHUS FÄSTNING
1741 28/6 Lars Ekeroth, huvudsvag, livstid, med döden avgången den 25/8 1756.
1753 8/8 Gustaf Sundberg, stöld och rån, livstid.
1754 1/10 Christian Lund, stöld, behaglig tid.
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1755 7/5 Magnus Meijer, stöld, 6 år.
1755 21/9 Alexander Brandt, stöld, 7 månader, lösgiven den 3/5 1756.
1756 10/6 Lars Grönvall och Margareta Adamsdotter, dubbelt hor, avbidar hovrättens dom.
1756 23/10 Gunilla Persdotter, stöld, avbidar hovrättens dom.
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JK:20
VÄSTERÅS
1757 19/8 norske karlen Ludvig Fredriksson, begått hästtjuvnad i Sala sn, den 30/9 1757 avsänd till
Övertjurbo häradsting.
1757 1/9 gardessoldatänkan Stina Olofsdotter Åman fr Stockholm, begått stöld i Björksta sn, den
20/9 1757 undergått rannsakning vid Yttertjurbo HR men kommer än vidare att inför rätta ställas.

SMEDJEGÅRDEN
1756 26/10 gardessoldaten Karl Moberg fasttagen vid Falun för stöld, den 14/1 1757 förd till arbete
uti ankarsmedjan i Karlskrona.

MARIEHOLM
1756 8/3 Anna Maria Norling, Fredrik Vilhelm Köhler, Anders Ek, Sofia Andersdotter, Johan
Andersson, Peter Lundvall, Katarina Liten och Marina Wallman fr Vadsbo härad och Hova, för
tasktjuveri, varit under rannsakning den 7/3, 23/8, 27/9 och 26/10 1756. Skall åter till rannsakning
den 4/3 1757. Den 4/3 1757 är Lundvall dömd till 40 par spö, Marina till 30 par ris, Johan att risas,
de andra nämns inte i marslistan, tydligen ej återkomna till häktet.
1756 29/4 garnisonssoldaten Lorentz Svanbom fr Göteborg, stöld och bedrägeri, den 9/7 1756 dömd
av Vartofta HR till 8 par spö och kyrkoplikt, av hovrätten 28/5 1757 till 11 par spö, frigiven 23/6
1757.

ÅBO
1757 10/4 salpetersjudarna Mats Andolin och Johan Bastman med dess h Katarina Johansdotter fr
Kurmo, inbrottsstöld, dömda, under hovrätten, ej i julilistan.
1757 20/9 soldaten vid greve Spens reg Johan Fredrik Gråbel, rymmande, saken anhängig
konungens befälhavare i Karlskrona, dömd, saken anhängig häradsrätten, den 13/12 1757 avsänd
till Sverige.

VÄXJÖ
1756 14/3 valackaren Anders Höök, dess moder Lena Falk och gamla dragonen Ludvig Lindqvist,
för slagsmål och fylleri, avstraffade 1757 28/1.
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JÖNKÖPING
1756 10/6 fd korpralen Magnus Lindblad fr Stralsund, inbrottsstöld i Vista hd, dömd 3/11 1756 till
dödsstraff och att varda hängd, kvar 2/11 1757, ej kvar 2/12 1757.

LOVISA
1756 3/7 artillerikonstapet Nils Palm, sidovördnad mot dess officer, dömd vid krigsrätten den 3/11
1757 att mista livet, under generalkrigsrätten.
1757 13/3 Jakob Berg fr Jåckas dragoner, sidovördnad mot dess officer, i mars 1757 dömd av
krigsrätten att mista livet, underställt generalkrigsrätten, dömd av generalkrigsrätten den 13/5 1757
till 30 par spö och göra offentlig avbön, den 20/6 1757 avstraffad och återförd till regementet.
1757 6/11 Henrik Lind vid Hessensteinska reg, rymmande, den 6/12 1757 avstraffad och lösgiven.
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JK:21
LINKÖPING
1757 22/4 förrymde arbetsfången Olof Helsing fr Kalmar, stöld med inbrott, utsänd till urtima ting
med Kinda hd den 27/4 1757.
1757 21/7 h Katarina Rosenberg fr Aska hd, hustjuvnad, förpassad den 12/8 1757 till urtima ting
och därifrån icke återförd.

NYKÖPING
1757 20/1 oförpassade personer Anders Hamering och dess hustru Beata Preuts, den 21/1 1757
avsända till slottskansliet i Stockholm.
1757 15/2 landsstrykerskan Maria Månsdotter fr Stockholm, den 16/2 1757 avsänd till
slottskansliet i Stockholm.
1757 14/4 lösa kvinnfolket Ingrid Lille, snatteri, den 13/5 1757 undergått rannsakning och dom vid
Jäders ting samt avstraffad med ris därstädes.

GRIPSHOLM
1757 22/1 avsk salpetersjuderidrängen Jonas Persson Norlin, sedan han såsom förrymd från
Nyköpings slott blivit efterlyst och den 21/1 1757 ertappad i Länna sn, att här i förvar hållas tills
Selebo hd ordinarie vinterting infaller, fortsätta den undersökning om hans hårda medfart med några
kronobetjänter som ej avslutats tidigare, avhämtades den 25/2 1757 till Åkers härads vinterting, åter
införd i arresten den 1/3 1757, Selebo urtima ting den 30/3 1757 fann ej nödigt med särskild
utredning, istället vid ordinarie sommarting den 26/6 1757, frigiven med tillsägelse att infinna sig
där.

HELSINGFORS
1756 1/11 soldaten vid Hamiltonska reg Daniel Bergström, rymmande, dömd den 5/2 1757 av
regementskrigsrätten att mista livet, underställt generalkrigsrätten, åter i arresten samma dag, enligt
generalkrigsrättens utslag dömd till 12 dagars fängelse vid vatten och bröd som han utstått i mars
1757 och därefter till regementet återsänd.
1756 13/12 soldaten vid Hamiltonska reg Erik Flink, rymmande, dömd av
regementskrigsrätten att mista livet, underställt generalkrigsrätten, dömd och avstraffad i feb 1757,
sedan återsänd till reg.
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TAVASTEHUS
1757 3/3 soldat Herman Tallroth fr Lampis sn, för dråp, utförd till HR 29/3 1757 att undergå
rannsakning och dom, från Lampis HR är målet hänskjutet till regementskrigsrätten, åter remitterat
till HR, dömd vid Lampis HR till full mansbot 300 d smt, underställt hovrätten.
1757 12/3 soldat Johan Dahlberg fr Sverige och Hamiltonska reg, tvegifte, målet beroende på
vidare underrättelser från KB i Örebro dit brev avgått den 28/4 1757, försändelse från KB i Örebro
till KB i Helsingfors försänd och därifrån expedierad den 10/9 1757 att målet vid urtima ting
upptagas och avgöres. 1757 17/11 till Pälkänä, Sahalax och Kulsiala socknars häradsting den 18/11
1757 men återkom odömd tills vidare rannsakning och dom.

KALMAR
1756 19/6 Benjamin Lustig, anklagad och dömd till döden för inbrott och stöld 1756 8/11, under
hovrätten.
1756 9/9 tjuvarna Anders Törnberg och Nils Björklund, är under rannsakning vid slottsrätten för
begången stöld vid vådelden här på slottet den 23/11 1755 jämte flera begångna stölder. Törnberg
försvann natten emellan den 23 och 24 april 1757 ur arrestrummet, genom inbrott och därigenom
han blivit förhulpen på flykten, rymt utrikes. Björklund vid slottsrätten 1757 13/12.
1756 28/10 kvinnfolket Brita Fagerström från Stockholms stads spinnhus, vilken bekänt hava
begått åtskilliga grova brott här å orten, är den 26/3 1757 rymd från Kalmar spinnhus och sedan
intet igenfåtts, ertappad och återförd i nov 1757, under rannsakning.
1757 13/4 h Brita Beata Wässman fr Kalmar, för stöld på landet, avförd till HR den 14/6 1757 och
sedan inte återkommen, avförd.
1757 24/6 arbetsfången Olof Helsing, inbrott, stölder, dömd den 20/6 1757 till döden, under
hovrätten, är i september 1757 avförd att undergå ådömt kroppsstraff, avgår här.

FALUN
1757 3/5 hantlangaren Lars Berggren, stulit och rymt från Stockholm.
1757 19/6 avsk båtsman Mårten Wretlind fr Göteborg, fasttagen här i länet såsom oförpassad.
1757 26/6 Lars Larsson Bolin fr Örebro, stryker omkring landet utan att kunna uppge något besked
om sig, brukade sälja visor, avsänd till Örebro i juli.
1757 5/7 h Marta Nilsdotter, gossen Adolf och flickan Elin, haft falskt pass och strukit landet
omkring, under förpassning avsända till Örebro.
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GÄVLE
1757 5/10 förrymde soldaten Johan Molin av Hamiltons regemente, avsänd till reg den 14/11 1757.
1757 29/11 inkom artillerihantlangaren härstädes Anders Uhr för utspritt lögnaktigt rykte om
svenska arméns nederlag, står under rannsakning vid kämnärsrätten, ställd på fri fot den 12/12 1757
enligt KB:s ordres.
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JK:22
BOHUS FÄSTNING
1753 8/8 Gustaf Sundberg, delaktighet i stöld och rån, livstid.
1754 1/10 Kristian Lund, stöld, behaglig tid.
1756 10/6 Lars Grönvall och Margareta Adamsdotter, hor, avbidar hovrättens dom, ej i feb 1757.
1756 23/10 Gunilla Persdotter, stöld, avbidar hovrättens dom, uttogs den 8/3 1757 att utstå dess
straff.
1756 9/12 Isak Lindqvist, mord, avbidar hovrättens dom, dömd till döden enligt hovrättens dom
1757 28/2, avbidar exekution, med i junilistan 1757, ej med i oktoberlistan 1757.
1757 26/11 Anders Berg, stöld, 2 år.

VARBERGS FÄSTNING
1751 28/7 Anders Schenberg, stöld och tvegifte, livstid, ej med i septemberlistan 1757.
1755 5/11 Nils Sjöberg, slagit sina föräldrar, 1 1/2 år, frigiven i maj 1757.

KORSHOLM
1757 29/3 flickan Agneta Persdotter fr Västerbotten, för kringstrykande med tartarpartie härstädes
anhållen, den 16/5 1757 avsänd till Västerbotten.
1757 10/10 Erik Berg och Isak Falk fr Nykarleby, stöld, den 20/10 1757 lösgivna enligt hovrättens
ankomna utslag.
1757 20/10 salpetersjudaren Simon Ström fr Uleå, rymningsbrott och stöld, den 3/11 1757
avstraffad med 15 par spö.
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JK:23
JÖNKÖPING
1757 5/12 borgaren Lars Lindström fr Falköping efter hovrättens befallning hitsänd, angiven för
röveri, står med i aprillistan 1757 men inte i majlistan.
1758 18/1 soldaten Johan Kämpe av Hamiltonska reg, för övevåld och slagsmål här i staden, ej i
nästa lista.

UPPSALA
1758 31/1 soldathustrun Margareta Israelsdotter fr Funbo sn, angiven att hava med vilja upbränt de
av henne bebodda soldathus, vid urtima ting i Rasbo hd 20/3 1758 och vid ett nytt urtima ting den
13/7 1758 dömd att halshuggas och å båle brännas, under hovrätten den 18/7 1758, dömd av
hovrätten den 9/10 1758 att med 30 par ris avstraffas och 1 söndags uppenbar kyrkoplikt samt
därefter till tukthuset avsändas att arbeta i all sin livstid, avsänd dit före 30/10 1758.
1758 14/6 soldaten Anders Holmberg, gift med Margareta ovan, som ifrån Pommern hemsänd
blivit, för begånget mord på en månglerska angiven, till urtima ting i Rasbo hd den 13/7 1758 och
dömd att halshuggas och steglas, rannsakningen och domen sänd till hovrätten den 18/7 1758,
hovrätten fastställde dödsstraffet enligt utslag den 9/10 1758, uttagen den 14/11 1758 och avrättad
på Vaksala härads vanliga avrättningsplats den 15/11 1758.

MARIEHOLM
1758 7/9 artillerihantlangaren Jonas Leijon och dess h Annika Larsdotter, avsk soldaten Lars
Wärling och dess hustru, för häststöld, ställda under rannsakning, kvar den 12/10 men inte kvar
7/11 1758.

VÄXJÖ
1758 1/7 valackaren Abel Göransson och dess hustru samt gossen Sven Andersson fr Norrvidinge
hd, misstänkta för mord och stöld, till rannsakning 5/8 1758
1758 5/7 kvinnfolket Brita Dorotea Fagerström fr Kalmar, begått mord och stöld, kommit på
flykten i sept 1758 (skrivet 30/9 1758).
1758 21/7 västgöten Hans Andersson Allrin misstänkt som delakigt med Abel, för mord och stöld,
till rannsakning 5/8 1758
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JK:24
KALMAR
1756 19/6 Benjamin Lustig fr S Möre hd, inbrottsstölder, den 23/2 1758 avförd att undergå ådömt
kroppsstraff, sedan frigiven.
1756 9/9 Nils Björkelund fr Kalmar, stöld, 1758 10/2 dömd av slottsrätten till 20 par spö och 3 års
fästningsarbete i Kristianstad, avsänd dit.
1756 28/10 Brita Fagerström fr Stockholms spinnhus, återkommen fr Växjö län den 23/1 1758, har
den 14/2 1758 varit under rannsakning i S Möre hd men ej dömd, sista gången 23/5 1758, avförd till
Kronobergs län den 8/6 1758 att där undergå rannsakning.

TAVASTEHUS
1757 3/3 sold Herman Tallroth fr Lampis, mord, dömd till 300 d smt böter, under hovrätten, enligt
hovrättens utslag att avstraffas med 20 par spö och en söndags uppenbar kyrkoplikt, utgått den 17/8
1758.
1757 13/3 sold Johan Dahlberg fr Sverige, tvegifte, inväntar vidare rannsakning och dom, dömd av
underrätten 1758 18/6, återkom 20/6, under hovrätten, enligt hovrättens utslag att avstraffas med 40
par spö och sitta 3ne söndagars kyrkoplikt, utgått den 19/11 1758.

HELSINGFORS
1758 2/5 borgaren från Nådendal Karl Palm, angiven för dråp, undergått rannsakning vid urtima
ting i Borgå den 12/5 1758 men saken till slut kunde ej ske i anseende till felande bevis varom
kommer urtima tinget anställas den 13/7 1758, dömd av urtima tingsrätten i Borgå den 13/7 1758
för tvegifte med kvinnan Magdalena Andersdotter, Palm till 20 par spö och Magdalena till 30 par
ris, samt vardera att utstå en söndag uppenbar kyrkoplikt uti gärningsorten Lappfjärds socken, målet
under hovrätten, men kommer härom ytterligare undersökning i saken att ske den 11/1 1759.

GRIPSHOLM
1758 23/7 permitterade soldaten av Hamiltonska reg nr 94 Staffan Gahm, för det han med en kniv
skurit och stuckit en vid namn Nils Almin i axeln och bröstet på vänstra sidan, som skall sett farligt
ut, vilket skett i Tumbo socken, har ännu ingen rannsakning undergått. i okt står …och bröstet på
vänstra sidan, vilket i början haft äventyrligt utseende, men sedan Almin blivit läkt, är Gahm med
landshövdingeämbetets pass avsänd till regementet den 20/9 1758 varifrån han sedan beordras att
sig vid tinget inställa till svaromål mot Almin.
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LOVISA
1756 3/7 konstapel Nils Palm, för sidovördnad mot officer, den 3/11 1757 vid krigsrätten rannsakat
och samma dag dömd att mista livet, under generalkrigsrätten, den 19/7 1758 ankom
generalkrigsrättens utslag som frikallar Palm, den 20/7 1758 lösgiven och avlämnad till regementet.
1758 2/5 Henrik Skarin vid Hessensteinska reg, dråp, den 2/6 1758 av urtima tingsrätten dömd att
mista livet, underställt hovrätten, den 19/7 1758 ankom hovrättens utslag av den 1 dito som dömer
Skarin att halshuggas, den 20/7 1758 avförd till torget på beredelse (oläsligt).

LINKÖPING
1758 22/7 vargeringskarlen Peter Berg fr Örebro, häststöld, ej med i novemberlistan.
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JK:25
MALMÖ
1758 8/4 Anna Sofia Adamsdotter, skåning, och Maria Randers, ystadsbo, för stöld och signeri,
varit för rätta vid kämnärsrätten härstädes men målet utställt till ytterligare rannsakning vid
Vemmenhögs härads tingsrätt, Anna Sofia dömd 1758 28/6 (att mista livet), under hovrätten, Maria
ej tillbaka
1758 19/5 Anders Frennberg, Nils Hurtig, Stina Ryberg, Elna Frennberg, Elna Tornberg, misstänkta
för rymning, ej med i junilistan.

BOHUS
1753 8/8 Gustaf Sundberg, delaktighet i rån, livstid.
1754 1/10 Kristian Lund, stöld, behaglig tid.
1757 26/11 Anders Berg, stöld, 2 år, uttagen och transporterad till Nya Älvsborg den 25/5 1758.
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JK:26
JÖNKÖPING
1759 1/2 fältväbeln Karl Johan Strålenhielm fr Östra hd och Lemnhult sn, blodskam och
barnavlande med dess egen dotter, och dottern Eva Katarina Strålenhielm, dömda 24/1 1759 vid
Östra HR, under hovrätten, efter hovrättens förordnade avförda till rannsakning den 4/7 1759, de
återkom den 8/7 1759, åter underställt hovrätten, kvar 3/1 1760.
1759 4/3 dr Klas Grännman fr Eksjö, dråp, avförd till urtima ting i S Vedbo hd den 30/4 1759, ej
återkommen.

VÄXJÖ
1758 1/7 valackaren Abel Göransson Uhrfelt, dess hustru och gossen Sven Andersson fr
Norrvidinge hd och Tolg sn, misstänkta för mord och stöld, dömda den 6/11 1758, under hovrätten,
kvar 2/1 1760, inget hände under hela 1759.
1758 21/7 västgöten Hans Andersson Alrin, delaktig i ovannämnda brott, dömd den 6/11 1758,
under hovrätten, kvar 2/1 1760, inget hände under hela 1759.
1759 21/4 soldathustrun Kajsa Lisa Schenström fr Göteborg, insänd fr Uppvidinge hd, dubbelt hor,
kvar den 4/6 1759, ej kvar 4/7 1759.

MARIEHOLM
1759 6/3 garnisonssold Anders Sjögren fr Skövde, för häststöld och andra stölder, rannsakning den
5/3 och 31/3 1759 och den 20/5 1759 och den 15/6 1759 och den 9/11 1759, ej kvar 10/12 1759.

STOCKHOLMS SÖDRA FÖRSTADS KÄMNÄRSRÄTT
1759 31/1 (28/1) och 30/8 till denna rätt remitterad, 30/8 från Hallrätten, avsk gardessoldat
Alexander Falk, stöld, den 2/11 1759 remitterad till Norra Förstadens kämnärsrätt.

STOCKHOLMS NORRA FÖRSTADS KÄMNÄRSRÄTT
1759 26/6 Maria Kristina Beckman, tvegifte, den 17/8 1759 dom över h Beckman att för begånget
tvegifte plikta med en månads fängelse vid vatten och bröd, underställt hovrätten.
1759 14/11 avsk gardessoldat Alexander Falk, stöld.
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JK:27
HELSINGFORS
1758 2/5 borgaren Karl Palm och dess kvinna Magdalena Andersdotter från Nådendal, för tvegifte,
av urtima tingsrätten i Borgå dömda den 13/7 1758, Palm till 20 par spö och Magdalena till 30 par
ris, samt vardera att utstå en söndags uppenbar kyrkoplikt i gärningsorten uti Lappfjärd socken, men
under hovrätten, dock kommer vidare undersökning i saken vid ett urtima ting den 11/1 1759, denna
undersökning skedde den 12/1 1759 men kom intet till något slut, utan kommer åter på urtima tinget
den 23/2 1759, då ny undersökning skedde som underställdes hovrätten, men hovrätten utlöste ny
undersökning vid Borgå ting den 26/3 1759, denna undersökning gjordes den 30/3 1759 och
insändes till hovrätten. Av hovrätten dömda den 18/7 1759, Palm till 12 och Magdalena till 16
dagars fängelse vid vatten och bröd vilka sedan den 20/8 1759 äro insatta att undergå sina
fängelsestraff och den 4/9 1759 på fri fot ställda.
1758 22/12 lösa kvinnspersonen Greta Falk, signeri, undergått rannsakning vid Helsingfors RHR
den 28/2 1759 och dömd, målet undeställt hovrätten, enligt hovrättens utslag den 4/4 1759 är Greta
Falk insatt till 8 dagars fängelse vid vatten och bröd, utstått samma fängelse och den 5/5 1759 på fri
fot ställd, och antog tjänst på Saviarvid gård i Sibbo socken.
1759 5/1 soldathustrun vid Cronhielms reg Eva Stark, stöld, genom regementskrigsrätten
förordnande å Sveaborg den 31/3 1759 på fri fot ställd.

LINKÖPING
1759 31/8 gifta soldaten vid Liljesvärds reg Lars Hallongren, rymt med en gift hustru ifr Linköping
och fasttagen i Eksjö, ej kvar i septlistan den 8/10 1759.
1759 31/8 timmerkarlen Johan Löfgrens hustru Beata Hellebrander, rymt från Linköping med
ovannämnde soldat, ej kvar i septlistan den 8/10 1759.
1759 3/10 soldaten Tobias Saktmodig under Upplands reg, rymmande och tjuvnad, ej kvar 8/12
1759.

KALMAR
1758 30/12 Kaspar A Wennerqvist, Kajsa Lisa Schenström, Anders Hök och Mag. Christ. Falk,
införda från Aspelands hd, kringstrukit och förövat otidigheter i landet, rannsakning den 16/2 1759,
den 19/2 1759 avsända till Kronobergs län att där undergå rannsakning och dom, avgår här.

KARLSTAD
1759 31/5 avsk trumslagaren Peter Gahm och dess broder soldaten Stefan Gahm för övat fylleri och
hava de vid kämnärsrätten i staden undergått rannsakning.
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ÖREBRO
1759 30/7 soldaten Stefan Gahm, som enligt hovrättens utslag den 6 innevarande månad (okt) 1759
kommer att plikta med penningar eller kroppen för det han med föraktliga ord överfallit
stadsfiskalen i Karlstad och för dess ämbetes skull, varit med starka drycker överlastad och fula
eder och svordomar samt tillika haft försmädliga utlåtelser om rådstugurättens ledamöter, utstått sitt
straff med 20 par spö, tre slag av paret i novemb 1759.
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JK:28
LANDSKRONA FÄSTNING
1755 21/10 soldaten av Kronprinsens reg Nils Hedenberg, västgöte, för tjuvnad dömd av
generalkrigsrätten till fästningsarbete uti sin livstid.
1755 9/12 soldaten av Kronprinsens reg Anders Berg, smålänning, för tjuvnad dömd till 6 års
arbete.
1756 8/3 båtsman Benjamin Lustig, smålänning, dömd av Göta hovrätt för tjuvnad till 8 års arbete.

MALMÖ
1758 26/7 Jakob Broman, falskt pass, dömd 1758 30/8 att mista äran.

KARLSKRONA
1759 14/4 nattmansdrängen Lars Lorensson, (i nästa längd kallad Lorens Lorensson) hemma här i
staden, för han slagit sin svärfader, den 20/6 1759 att slita 40 par ris och göra avbön, efter
hovrättens dom den 4/7 1759 dömd att slita 9 par ris, avstraffad den 1/8 1759.

BOHUS
1753 8/8 Gustaf Sundberg, delaktighet i rån, livstid.
1754 1/10 Kristian Lund, stöld, behaglig tid.
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JK:29
STOCKHOLMS STADS KÄMNÄRSRÄTT
1760 15/1 ( var tidigare intagen 14/11 1759 Stockholms Norra förstads kämnärsrätt) avskedade
gardessoldaten Alexander Falk för stöld, rannsakning vid kämnärsrätten 16/2

SMEDJEGÅRDEN
1760 3/4 Alexander Falk dömd av kämnärsrätten till hängning, under Svea hovrätts avgörande, i
sept 1760 antecknat har undfått dom men söker nåd hos Kgl Maj:t, i okt har domen kommit och
antecknas ”undergått 40 par spö och 3 söndagars kyrkoplikt skall nu föras till Landskrona fästning
att arbeta 6 år”.
1760 5/4 inkom från Björksnäs glasbruk h Brita Alm som ihjälslagit sin egen man, under Svea
hovrätts avgörande, i sept antecknat undfått dödsdom är nu under beredelse
1760 28/5 inkom landsstrykaren Karl Berg, avförd till Karlskrona 2/6 1760.

VÄXJÖ
1758 1/7 valackaren Abel Göransson, dess hustru och gossen Sven Andersson samt västgöten Hans
Andersson Alrin misstänkta för mord och stöld, dömda 1758 6/11, väntade, lösgivna i augusti 1760

JÖNKÖPING
1760 19/10 föravskedade korpralen Abraham Rolin med dess 2ne söner Peter och Christopher från
Kalmar län, angivna för röveri på höstmarknaden här vid staden, rannsakning 24/10, åtskilliga
gånger varit för kämnärsrätten, kvar 3/1 1761.
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JK:30
HELSINGFORS
1760 2/11 arbetsfångarna Johan Fredrik Wetterberg och Joakim Berg som rymt från Sveaborg och
under samma flykt förövat inbrottsstöld

LINKÖPING
1760 24/6 soldat Tobias Saktmodig från Söderköping, häststöld, rymd, åter inkommen 11/10 för
rymmande, slagsmål och fylleri, kvar 3/12 1760

Sida 54 av 55

JK:31
KARLSKRONA
1760 21/7 nattmansdrängen Lars Larsson och dess h Brita Lisken Persdotter samt hennes
mormoder Helena Jönsdotter här i staden för inbrott och stöld, Lars Larsson och Brita Lisken
rymde ur fängelset 11/11 1760, nattmanskvinnfolket Helena Jönsdotter sitter kvar

BOHUS FÄSTNING
1754 1/10 Christian Lund, stöld, på behaglig tid

*
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