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TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

Bolmsö sockenråd önskar alla läsare
en riktigt härlig sommar!
Här kommer ett Sockenblad fyllt med
sommarläsning och utflyktstips!

NÄSTA MANUSSTOPP
15 juli kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos
Hamnen vid färjelägret (Foto: Johnny Bengtsson)

PS. Glöm inte att anmäla er till Danmarksresan! DS
Bolmsö Sockenblad nr 290 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

Bolmsö församling

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se

Gudstjänster

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

1 juli

kl 11.30

Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.

8 juli

kl 11.00

Mässa, Dörarps kyrka, Göransson.

12 juli

kl 19.00

Sommarkyrkan, sånggruppen Fresh Air bjuder
på ett blandat sångprogram i
Tannåkers kyrka.

Tänk på att nästa nummer kan vara lite försenad eftersom Kulturfabriken håller semesterstängt i juli.

15 juli

kl 09.30

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

22 juli

kl 11.30

Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.

Ni får gärna bidra med en liten pengagåva som vi behöver till
tryckning av sockenbladet.

29 juli

kl 18.00

Sommarkyrkan, Bolmsö kyrka, sång och musik
Torkel Selin. Fyhrlund.

Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

Vår hemsida uppdateras ständigt och ni får gärna lägga ut text där,
skicka då till vår webbredaktör Maria Granlund
Har ni något som vi kan arbeta med i sockenrådet får ni gärna meddela
någon av oss i styrelsen.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!

tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se
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KöksLuckan
Luncha, fika eller ta en glass precis vid
sjökanten!
Nyöppnad cafévagn vid Bolmsö bron. Du når
oss lätt med båt, bil eller mc.
Öppet: onsdagar, fredagar, lördagar och
söndagar 12-18.
När solen skiner är luckan öppen mycket
mera, även måndagar, tisdagar och torsdagar.
Undrar du om vi har öppet, eller för
beställningar ring +46705651990

Välkomna
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SOMMAR ÖPPET
Alla sönd. månd. onsd. och fred. Alla dagar mellan kl. 11-17.

Bolmendagen 28-29 juli kl. 10-17.
Gäller följande arrangemang:
* Anettes Antikt & Loppis säljer antikviteter och kuriosa i
Walléns ladugård.
* Servering av vårrullar och andra thailändska rätter samt kaffe,
korv med bröd.
* Turkörning med ardennerhästar - körkar Mikael Fredriksson.
* Försäljning av betongprodukter för trädgård och innemiljö.
* Annemieke från granngården säljer sprättägg och kycklingar av
raserna Australorp och Brahma.
* Bolmen fisk säljer rökad fisk.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
8/7 Söndag Kl.18,00

Gudstjänst
Linda Andersson, Nattvard
29/7 Söndag kl. 10,00 Gudstjänst
Mark Munro sång: Maria Davidsson
Alla är varmt välkomna till dessa Gudstjänster.
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SOMMARKYRKA I TANNÅKER.

Våffelcafé

Måndag den 2 juli t.o.m. Fredag den 3 augusti.

Välkomn till Bolmsö Bygdegård sommaren 2012

I år har vi utökat sommarkyrkan med en vecka 31-. Öppettiderna
kommer att vara kl. 12.00 – 17.00, måndag, tisdag, onsdag, och fredag, med
lunchandakt kl. 13.00 i kyrkan. Torsdagarna är det som vanligt öppet
kl.16.00 – 22.00 och kl.19.00 är det musikprogrammen i kyrkan.
Therese Storm kommer att vara ansvarig för verksamheten och till sin hjälp
kommer hon att ha Elin Eriksson samt Pontus och Fredrik Lööf. Det kommer
att serveras våfflor med sylt och grädde, eller hembakade bullar och kakor.
Gott kaffe eller en läskande dricka, kan avnjutas på vår trevliga altan.
I stora salen kommer att finnas hantverk för försäljning. En fotoutställning
planeras med foton från bygden.
Alla är varmt välkomna.

Sommarmusik i Tannåker 2012.
Olle Heverius har som vanligt arbetat fram ett varierat program
under fyra torsdagskvällar.
5 juli kl. 19.00. Anna Heverius och Felix Schwere, båda studenter vid musikhögskolan i Malmö, bjuder på klassisk och nyare musik för Orgel, Piano, Fiol och Cello.
12 juli kl.19.00.”Fresh Air” heter en sång och musikgrupp från Anderstorp som
gästat oss två gånger tidigare. Årets program har rubriken ”Från Lapplisa till Elvis”.
Ledare för gruppen är kantor Susanne Hirell.
19 juli kl. 19.00. Mari Gustavsson, Pjätteryd, är kantor i Vittaryd / Dörarp. Dessutom har hon många spel- och sånguppdrag i olika sammanhang. ”Den jag kunde va”
heter hennes program för sång och piano som vi får lyssna till denna kväll..
26 juli kl.19.00. Inga Maj Lindbåge Einarsson från Diö är musikdirektör och musikpedagog. Under rubriken ”Det finns en Gud” ger hon med sång och piano smakprov på andliga svenska sånger och visor.
2 augusti kl. 19.00. Börje Axelsson Trubadur från Lagan, underhåller oss på vår
fina altan.
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Våffelservering
Onsdagar: 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli,
1 augusti, 8 augusti
Öppet kl 18.30 till 21.00
Vi serverar våfflor med sylt och grädde.
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Telefon till Bygdegården: 0372-911 50
21

Ombud för

TENNISSKOLA
Onsdagen den 27/6 startar vi en liten
tennisskola för barn i åldrarna 6-12 år.
Vi kommer att köra en grupp 6-10 år
kl .18.00-19.00, den andra 11-12 år
kl. 19.00-20.00. Nästa träning blir
söndagen 1/7 sen blir det 4 stycken
träningar onsdagar och söndagar.
Vid regn inställt.
Frågor kontakta Stefan Lööv 931 35.
Välkomna Tannåkers tennisklubb
Helgen 16 och 17 Juni har Bolmsö IF haft fotbollsläger för barn
mellan 6 och 12 år. 16 barn i olika åldrar deltog de två dagarna.
Fotbollsträning varvades med lekar, bad och grillning samt övernattning i gymnastiksalen. Söndagen avslutades med en fotbollsmatch och
fika för föräldrar och barn.

beställningsstopp tisdag kl 12,30
hämtning fredag

Exempel från kommande kampanjer
(För mer detaljer, se utskick)

Vecka 26-27
Haribo påsgodis, olika sorter 3 för 20:Ramlösa olika, smaker 2 för 22:Philadelphia ost, olika smaker för 16.90
Vecka 28-29
Santa Maria marinade, olika kryddningar 3 för 19:GB Glass 2L, olika smaker för 21.90
Scanfood Grillkorv 500g, 10 st. för 25:Bolmendagen lördagen den 28/7, håller vi öppet till 16.00
Vi serverar lunch i Caféet, korv, potatissallad, läsk, kaffe kakor m.m.
Förhoppningsvis kommer vi att kunna servera ÖL och VIN också!
HUX FLUX kommer och underhåller oss två gånger denna dag!
Mellan 10.30-11.00 och 12.30-13.00
Dessutom hoppas vi att Räser hittar på något?! (Mopperally)
Vi har söndagsöppet hela sommaren!
Kanoter, cyklar till försäljning och uthyrning.
Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!
Önskar Lotte o Gert med personal!

Tel: 0372-930 40
20
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By och Torpvandringar
År 2006 startade Bolmsö Hembygdsförening med By och Torpvandring i Tjust rote, sedan har vi tillsammans gått igenom Husaby rote,
Bollsta rote, Hovs rote och Möcklagårds rote.
Nu är det dags för den sista och största av rotarna på Bolmsö ö,
nämligen Kyrkroten.
Då den är så omfattande planeras fyra tillfällen och vi startar redan i
juni detta år och avslutar i augusti
Torsdagen 12 juli Elviskväll i Tannåker
Kl. 19.00
Elvisgruppen, Anderstorp
Plats: Tannåker kyrka
kaffeservering

Söndag den 1/7, Horn, samling vid Kyrkan
Söndag den 5/8, Håringe, samling hos Solveig o Donald i Håringe
(om vi behöver fler gånger så är det den 12/8 som gäller i så fall)

Söndagen 29 juli Sång och musik i Bolmsö kyrka
Kl. 18.00
Torkel Selin
Plats: Bolmsö kyrka

Varje träff startar kl 14.00 och räkna med åtminstone till kl 17
Ta med er fikakorg och extra dricka om det är varmt. Ta gärna med
något att sitta på också.

Torsdagen 9 augusti
Från Afrika till Bolmsö
Kl. 18.00
Rosalina och Claes Gauffin
berättar
Plats: Hugoa loe, Kärragård
Medtag kaffekorg

Vi träffas på en plats och samåker sedan (eller cykla om ni vill det) till
de olika gårdarna i området.
Vi önskar stort deltagande och särskilt från er som kan berätta om gårdarna och platserna vi besöker.

VÄLKOMNA!

Välkomna
Bolmsö hembygdsförening

Bolmendagen

Till Salu!

Bolmsö Hembygdspark
Öppet i stugorna, Våffelservering, utställning
Öppet kl 10-17

Husqvarna frysskåp 180cm höjd. 500:Hans Persson i Hov.
0372-91158, 0702941535

Bolmsö Hembygdsförening
6
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Senaste information om projektet ”Grönt boende”
Projekt kan inte drivas ideellt och därför har vi i april ansökt om medel
från Leader Linné för att anlita en eller flera personer som kan
koordinera och marknadsföra. Denna ansökan är beviljad och vi
kommer nu att påbörja vår rekrytering.
Vi önskar även att fler deltar i utformningen av Grönt boende; i studiecirklar, i projektgruppen, ställer frågor på informationsmöten mm.
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss.
Nästa möte i styrgruppen är den 20 augusti kl. 18.00 i Tannåkers affär.
Du som bor på Bolmsö och i Tannåker är medlem i sockenråden så projektet är ditt!
Välkomna att delta i processen och forma framtiden i Bolmenbygden!
Hälsar
Styrgruppen för projektet Grönt Boende
Marie J Fredhage , ordf Tannåker sockenråd, 0370-45138 brandstationen@hotmail.com
Susanne Ingemarsson, ordf Bolmsö sockenråd, 070-5594191,
susanneilund@ljungby.nu

Konstutställning
BOLMEN-målarna ställer ut 7-8 juli i Tannåkers bygdegård,
Åsarna, kl 10-17
Akvarell - Akryl - Olja
Utställare:
Leif Eklund
Ingrid Elmerson
Bertil Gustavsson
Aina Johansson
Ulla-Britt Åkesson
Thaimat serveras
info:0372-910 42
Välkomna!
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Tjejer!!
Dax att plocka fram moppen ur gömmorna
och vara med och utmana killarna vid
"mopperallyt" på Bolmendagen lördagen
den 28/7.
Vi träffas vid affären
kl 09.00-09.30

Vår målsättning är att bli flest tjejer, så
tveka inte att vara med!!!!

KÖRKAMPEN 2012
– Vill Du ingå i TEAM BOLMSÖ?
Under Ljungbydagarna kommer det den 18 augusti att utspelas en
körkamp mellan kommunens olika delar .
Vi skall ställa upp med ett lag från bygden, som kommer att heta
TEAM BOLMSÖ.
Laget skall bestå av 15-20 medlemmar och vi skall sjunga 2 körsånger
samt leda en allsång.
Sång, show och artisteri kommer att bedömas av en jury. Vill Du vara med
och visa vår glädje och sång i denna skojiga utmaning?

Anmäl Dig i så fall genast till Kristina Johnsson tel 91018 eller
Rosalina Gauffin 94156.
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Programblad Bolmsö - Tannåker juli 2012

TYCK TILL!
Vill du också ”tycka till”??

Sön 15 12.00 Stopp Sockenbladet Augusti
Lör 28 Bolmendagen

Inte mycket till programblad!?
Ett försök av oss redaktörer att få ER att läsa igenom hela bladet
Eftersom allt vi i vanliga fall lägger in här alltid finns i en annons
någonstans inne i bladet.
Sök!
Denna månad har vi lagt till några sidor med lästips och lite
sommarläsning (tidsfördriv).

Maila till manus@bolmso.se

Till Salu!
Rustikt furubord 90 x 150 cm med fyra stolar
och stilenlig belysning att hänga i taket.
Prisidé : 500 kronor för alltsammans
Tel. 0372-91024, 0705591024
Håkan Wiktorsson

HA EN UNDERBAR SOMMAR !
Önskar
Susanne & Christer

BYAFEST
HJÄRTLIGT VÄLKOMMNA TILL ÅRETS BYAFEST FÖR BOFASTA OCH
SOMMARGÄSTER I HUSABY, HOS MATS OCH MAKIKO I STAPELED DEN
4 AUGUSTI KL: 17.00.
- TA MED EGEN MAT OCH DRYCK. BORD OCH STOLAR ORDNAR VI.
- MUSIKEN ÄR FIXAD.
-GRILLARNA ÄR VARMA.
- TIPSPROMMENAD MED PRISER.
- LOTTERIER.
- LEKAR.
- KAFFE OCH KAKA BJUDES PÅ.
INTRÄDE 20 KR/PERSON. BARN GRATIS.
ANMÄLAN GÖRS TILL MAGNUS (0737523137),
MATS ( 0702098763)
MICKE (0720308045) SENAST DEN 29 JULI.
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TANITFESTIVALEN
BOLMENDAGEN ROCKAR IGEN!!

DATUM: 28/7-2012
PLATS: ÅKERN MITT EMOT RÄSER
PÅ SCEN
THE DISCO QUEENS
ISLANDERS
ANTON JOHANSSON
ERUCATE
HUVUDBAND(SE AFFISCHER)

INSLÄPP: 19:00
MAT, ÖL, VIN och ALKOHOLFRITT
KOMMER ATT SÄLJAS PÅ PLATS

16
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Här kommer ett boktips inför lata sommardagar !
Potensgivarna av Karin Brunk Holmqvist
Tilda och Elida hade mycket att stå i den dagen då Alvar skulle komma in på kaffe.
De bakade och flängde runt som äggsjuka hönor. För säkerhets skull diskade de finkopparna eftersom det var längesedan de användes. Alvar var bjuden till klockan sju,
men klockan sex stod allt framdukat i vardagsrummet. Den stora handbroderade duken syntes knappt för alla kakfat. De skira servetterna var instuckna i kopparnas öron,
ja kaffebordet var en fröjd för ögat.
Sedan systrarna lagt sista handen vid dukningen övergick de till den mera personliga
utsmyckningen, om man så får säga. De värmde först vatten på AGA-spisen, vatten
som de sedan använde för noggrann tvättning. Därefter kom de nya klänningarns på
och Tilda hade efter mycket våndor bestämt sig för att ta på det nya halsbandet. Det
gick bättre än hon väntat. Klockan halv sju försvann Tilda ut till brygghuset och kom
tillbaka med en locktång. Hon såg generad ut och sa snabbt innan Elida hann före:
-Det är ju bra synd att den bara ligger där ute till ingen nytta.
-Ja, det har du kanske rätt i, där är säkert värme på spisen så det räcker, säger Elida.
Det var nämligen en locktång av den gamla sorten, av järn som man värmer direkt på
spisplattan och sedan krullar med.
Medan Elida lade tången till värmning rafsade Tilda ur ett par slingor från sin knut,
slingor som hon tänkte krulla vid öronen. När locktången var varm, tog hon först och
knep ihop tången över ett tidningsblad som hon sett sin mor göra. Tidningsbladet fick
en liten brun, bränd upphöjning och sedan var det dags att snurra det grå håret kring
locktången och bara vänta. Det var en välbekant doft som spred sig i köket. Det doftade bränt hår som det gjort varje skolavslutning under fröknarna Svenssons skoltid. Då
singlade man slant om vem som skulle lockas först.
Det torra håret blev allt torrare och stod nu som spunnet socker vid Tildas öron, men
hon såg nöjd ut med resultatet.
När båda var färdiga skvätte de var sitt stänk parfym bakom örat, och sedan var det

bara att vänta.
Kaffevattnet kokade redan på spisen men de ville vänta med att brygga det tills minuterna innan, det skulle vara nylagat och gott.
Systrarna satt stelt uppradade på kökssoffan, så fina att de knappt vågade röra sig.
De nya köksgardinerna var upphängda och ingen sa ett ljud. De njöt av det vackert
dukade kaffebordet, de nya köksgardinerna och över det faktum att Alvar Klemens,
byrådirektör från Sundsvall, snart skulle kliva över deras tröskel….
Detta är en fantastisk bok, Karin beskriver med ömhet och värme om vad som händer
när landsbygd möter stad och när gammalt möter nytt.
Väl värd att läsa. Har ni läst en av Karins böcker vill ni läsa fler.
Ha en skön sommar och njut av ledigheten önskar
Monica Johansson Backegård
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TISDAG 17 JULI
LAGAN GK
SLAGGOLF
Alla fast/sommarboende på Bolmsö
Anmälningsavgift 50:-- + greenfee
Första start 9.00
Pris för bästa resultat OPEN
och bästa resultat HANDICAP
Anmälan till Bruno Edgarsson
070/3191020, 0372/91020
senast 13/7

Bolmsögänget hälsar
VÄLKOMNA
TACK
Stort TACK till alla som bidrog till årets Midsommarfest i
Bolmsö Hembygdspark
Bolmsö hembygdsförening
15

Vill du ha hjälp med någon av dessa tjänster?






Skogsröjning
Motorsågsarbeten
Plantering
Traktorkörning
Med mera...
Innehar F-skattsedel

Ring då till mig på tel.
073-824 99 43 eller 911 42

Henrik Ström Bolmsö

Bokbussen kommer!
5/7
Färle
Granholmsv.
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

14.00-14.15
14.20-14.40
15.35-15.50
15.55-16.15
16.25-16.40
16.45-17.00

Promenader Sommaren 2012
Vi promenerar tisdagar klockan 18.00, samling vid skolan varje gång.

Välkomna Kajsa
S.

Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!
Nu är det dags igen! Boka in lördagen den 18 augusti för årets
resa till Danmark. Vi åker från Bolmsö kyrkby kl. 07.00 med
påstigning längs vägen från kyrkbyn till Tannåkers diverse
handel. Sedan styr vi mot Helsingborg och tar färjan över till
Helsingör. Precis som tidigare år kommer vi besöka ett
shoppingcenter utanför Helsingör, men i år finns också möjlighet
att istället stanna inne i Helsingör för de som vill. Ca kl 12.00
åker vi vidare mot Louisiana och Bakkens tivoli via Strandvejen.
Man kan välja om man vill stiga av vid Louisiana och vara där
en stund innan man åker till Bakken, eller om man vill åka direkt
till Bakken och vara där hela tiden. Louisiana har öppet till kl. 18,
men vi bestämmer en tid då bussen hämtar på Louisiana för
transport till Bakken. De som hellre vill ta sig till Köpenhamns
centrum och kanske Tivoli eller Ströget får själva ta sig dit med
kollektivtrafik. Vi samlas för gemensam avresa från Bakken kl.
19.00 och är hemma på Bolmsö ca. 22.30.
I år arrangeras resan av Bolmsö och Tannåkers Sockenråd
gemensamt, och vänder sig till alla Tannåker- och Bolmsöbor
som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså
för alla åldrar, ung som gammal. De vuxna får betala 300 kr per
person för resan och barn upp till 15 år 50:-. De som flyttat till
Bolmsö efter förra resan (aug 2011 och framåt) och anmäler sig,
kommer att få åka med GRATIS! På detta sätt vill Bolmsö Sockenråd hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959,
Detta BG gäller för både Bolmsö och Tannåkersbor ange personernas namn, även barnens. För att kunna ordna med storlek
på buss måste vi ha Din anmälan senast söndag den 12 augusti.
Vid eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”, så vänta inte utan anmäl Dig så snart som möjligt!

Välkomna!
14
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Rånmordet i Tannåker Skattegård
Fredagen den 25 januari 1838 kom drängen Anders Danielsson gående i byn. Han
var tärande hungrig och fick en ingivelse att gå hem till gamla pigan Märta Jonasdotter. Hon bodde på Lundåkers torp. När Anders kom dit fanns pigan Johanna Jönsdotter i stugan. Då satt Märta vid spisen och stickade på en strumpa. Pigan Johanna gick
därifrån. Anders frågade Märta efter något att äta, men hon nekade honom. Anders
tog då ett vedträ och slog Märta i huvudet. Hon blev liggande blodig på golvet. Anders tog med sig 5 kakor bröd, 4 skp mjöl, 24 shilling och 1 flaska med 1 ½ qwarter
brännvin och begav sig därifrån hem till sina föräldrar. De bodde i närheten, i backstugan Vrån. Föräldrarna tog emot brödet och mjölet, men brännvinet och pengarna
behöll Anders själv. Han uppgav till föräldrarna att han fått bröd och mjöl i Tannåker
Skattegård.
Lördagsmorgon den 26 januari kom Maria Andersdotter in i Märtas stuga. Hon fick
då se Märta liggande i sängen, mellan två täcken, mycket blodig och svullen på högra sidan av huvudet. Blod fanns även på golvet, på ett skrin vid sängen och i själva
sängen. Märta kunde inte svara på vad som hänt. Det enda hon kunde säga var
”kölna”. Hon ville ha eld i spisen för hon frös. Så småningom kom släktingar och
fler grannar till stugan. De upptäckte att det saknades bröd och 24 shilling, som de
visste att Märta ägde.
Märta avled kl 2 på måndagen den 28 januari.
Någon tid senare kom Anders Danielsson i följe med Isac Andersson i Lugnet under
vägen till Ingelstad kvarn. Anders hade med sig en flaska som han bytte bort mot en
tälgkniv till mjölnaren. Tomflaskan lämnades sedermera tillbaka.
Den 17 april, när Peter Petersson i Flahult Västergård och Anders Danielsson
”häfwde” snö av allmäna vägen, erkände Anders frivilligt, att han slagit pigan Märta
Jonasdotter i huvudet.
Det blev rättegång, som varade i fem dagar. Under tiden satt Anders Danielsson i
Länshäktet.
Anders erkände att han slagit ett vedträ i huvudet på pigan, men nekar till att han gått
till henne i ont uppsåt. Han var bara ”tärande hungrig” och Märta nekade honom mat.
Ur besiktningsprotokollet:
Yttre besigtning
1mo Högra delen af ansigtet blåswart
2o
Håret infiltrerat af blod och ett större sår något öfwer högra örat
3o
Under hufwudets yttre betäckning war på högra sidan mycken utådrad blod
4o
Den tunnare delen af hjessbenet war krossad och dess bitar intryckta i hjernan
Inre besigtning
Wid öppnandet af benkalotten war hjernans hinnor och flere kärl fördrifna samt
mycken blod utgjuten inom hufwudskålen
Bröst- och Bukcaviteten öppnades icke i anseende till den förrutnelse, mjuka delarna
redan öfwergått.
Forts.
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Forts.

Tannåcker den 15 Maj 1838
L.T.Sjöbeck
Prov.Läkare

Utslag
Med stöd av 24 Kap 9§ och 39 Kap 2§ Missgerningsbalken och 20 Kap 9§ samma
Balk,
dömer Härads rätten Anders Danielsson att mista lifwet och halshuggas, samt att så
mycket af hans qvarlåtenskap må uttagas som är behöfligt till betalande af tilgripne
waror samt penningar med 46 sh Bko och Dr Sjöbecks resekostnad.
Till följe af 25 Kap 5§ RB underställs detta utslag Kongl.Majts och Rikets Höglof.Hofrätts pröfning.
Sveriges Rikes Lag 1734
Missgerningsbalken
24 Kap 9§ Slår man annan med sten, stång, trä, stör, käpp, hand eller annat så at
han dör theraf, eller tager man annan i hals eller halsduk at han strypes: gifwe lif för
lif.
39 kap 2§ Warder någon så stungen, sårad, slagen eller krossad at han dör inom
natt och åhr och pröfwes tå ljusliga, at han then handawerkan död blef, gifwe then,
som sårade eller slog, lif för lif. Nu kan annor siukdom tillkomma, eller läkarens
wårdslöshet eller annat ofall; ware tå fälder til hel, eller half mansbot, alt som omständigheterna äro til.
20 Kap 9§ Rånar man, och med fullt wåld tager af annan i hans hus, gård skiep, å
gato eller å wäg, något, hwad det helst wara kan, mer eller mindre; miste lif sitt.
Rättegångsbalken
Om laga wad, och thes fullföljande, så och om besvär öfwer felachtighet wid rättegången.
25 Kap 5§ I brottmål, ehwad the äro swårare eller mindre, hafwa ej någor lof at
wädja, antingen emot wärjemålsed, böter, eller kostnad och skada, som Underrätt i
thesse fall ålagt; utan må then, som ej nöjesåt thes dom, beswära sig theröfwer i Hofrätten, inom hälften af then tid, som lagwadda saker ifrån Lagmans och Rådstufwarätt följas böra. Gjör han thet ej: hafwer ej talan ther i widare.
Anders Danielsson föddes d 21/2 1818 i Finnatorp, Tannåker. Han flyttade med föräldrarna till Vråen under Flahult i samma socken. Han blev dräng i Flahult Backegård. År 1836 flyttade Anders till Abbeshult i Vrå socken. Han kom tillbaka till Tannåker 1838, där rånmordet begicks.
Han blev dömd den 11 juni 1838. Domen gick till Hovrätten i Jönköping, där straffet
förvandlades till straffarbete på Carlsborgs fästning. Anders kom tillbaka till Tannåker Skattegård 1852.
Han flyttade till Backstugan Lugnet under Bjurka i Bolmsö socken 1863. År 1891
flyttade han till Fattighuset, Bolmsö, där han avled den 27 augusti 1897.
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