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Andreas Beckmans liv och leverne 

Skomakarsonen Andreas Beckman tycks ha levt ett tämligen 
rastlöst och äventyrligt liv. Bland annat övergav han fru och barn  
i nordvästra Skåne för att långt senare bilda en ny familj borta i 
Blekinge. 

I boken Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant 1 har jag 
berättat om den i Skarhult 1775 födde Andreas Beckman och hans 
liv fram till omkring 18072. Därefter var hans fortsatta öden för 
mig okända. 

Uppgifter tydde dock på att han kunde vara identisk med den 
Andreas Beckman, som 1802 i Barkåkra socken blev far till flickan 
Karna och sedermera gifte sig med hennes mor pigan Boel 
Andersdotter.  

Efter publicering av boken fick jag av forskare Birgit Sensky  
en stor mängd information om Andreas senare liv. De uppgifterna 
har, tillsammans med vad Carina Månsson och jag sedan tidigare 
hade tillgång till och nu kompletterat, resulterat i följande revide-
rade och utökade berättelse om Andreas Beckman, min farfars 
farmors farbror. 

 
 

 
Text och foto © Charley Nilsson. 
 

Publicerad i januari 2017 av  
 

Charley Nilsson 
Vindögatan 62 
257 33 Rydebäck 
0727-22 51 77 
home@vindogatan62.se 
 

Se vidare under Släktforskning på www.vindogatan62.se, där Andreas 
Beckmans släktbakgrund beskrivs i Skomakare, hattmakare och en 
svårfångad sergeant. 

 

Omslagsbild ur födelse- och dopbok Skarhult CI:2 (1756-1861) s. 42. 
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gift 1805 med Karna Andersdotter
Boel Andersdotter 1781-1845 1802-1803

Christian Andersson Anna Christiansdotter
1805-1876 f. 1833

Sven Petter Christiansson
1835-1907

Christina Christiansdotter
1838-1914

Andreas Beckman Nils Christiansson
född i Skarhult 1775-10-04 1841-1927
död i Hällaryd 1846-04-01

Anders Christiansson
f. 1844

Jöns Christiansson
1847-1847

Ingrid Christiansdotter
f. 1848

gift 1826med Anna Dorothea Beckman
Maria Johansdotter d. 1861 1828-1851

Carolina Beckman Fritz Theodor Björklund
f. 1832 f. 1862

Edvard Ambrosius Björklund
f. 1865

Ludvig Theodosius Björklund
f. 1868

Andreas Beckmans fruar, barn och barnbarn 
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Från Skarhult till Barkåkra 
Anna Cronbecks och skomakare Christian Beckmans tredje son 
Andreas föddes i Skarhult den 4 oktober 1775, och flyttade tretton 
år senare med föräldrarna till Norra Hultseröd i Billinge socken. 
År 1789 vistades han hos sin mors kusin, auditören Otto Panthel 
på Engaröd i Riseberga, och 1798 arbetade han som betjänt (even-
tuellt hos Panthel).  

År 1802 hade han flyttat till Gamlegård (Ängeltofta)I i Bark-
åkra socken. I december samma år föddes utom äktenskap en 
flicka som fick namnet Karna. Hennes mor var den i maj 1781 
födda pigan Boel Andersdotter i Vantinge några kilometer från 
Ängeltofta, och ”till barnafader utlades Andreas Beckman på 
Gamlegård”3. Lilla Karna dog dock i början av maj 1803, endast 
några månader gammal.  

Den 30 november 1805 gifte sig Andreas Beckman med Boel 
Andersdotter i Barkåkra. Tydligen var det som man sa förr 
”bråttom”, eftersom Boel tio dagar senare födde en son hemma i 
Vantingehus som gavs namnet Christian efter sin farfar.  

Ängeltofta i Barkåkra socken, 2015. 

                                                 
I Gamlegård var den äldre benämningen på Ängeltofta. 
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Lämnade fru och barn  
Men något år efter giftermålet gav sig Andreas iväg från frun och 
sonen. Efter en tid ansåg sig den övergivna hustrun Boel Anders-
dotter tvungen att vidta rättsliga åtgärder, och lämnade därför in 
en skrivelseI till Bjäre häradsrätt. 

Å min förlupne Man, förre Ladufogden Andreas Beckman, som, efter  
Ett års bortovaro, för 8 månader sedan, lär vista sig här på Orten; dock 
utan att efterfråga mig, eller mitt med honom sammanaflade barn,  
eller låta förmärka, det han vore sinnad i äktenskapet fortfara; utan i 
det stället åter bortgick, med yttrandet: at icke ärna återkomma; är jag 
altså föranlåten, at med anledning af 4§ - 13 Cap. Gift: Bln, hos Herr 
Lagman och wällofl: Tings Rätten ödmjukast anhålla, om Laglig Stäm-
ning, jemte efterlysning och föreläggande, at inom den i samma § 
stadgade tid, sig hos mig inställa och uti äktenskapet fortfara; men i 
annat fall, och derest han ej i föresatt tid sig infinner, det jag då ifrån 
honom måtte blifva lagligen skiljd.4 

Ärendet behandlades på sommartinget 1808, och i juli fastslog 
rätten att förre ladufogden Andreas Beckman borde efterlysas från 
alla häradets predikstolar. Rätten förelade även Beckman att vid 
laga påföljd ”inom Natt och År härefter, hos sin Hustru sig åter 
inställa, för att, med henne blifva och bo”5. 

 Såvitt jag kunnat utröna inställde sig den efterlyste aldrig hos 
sin lagvigda, men det dröjde till 1812 innan Boel gjorde ännu en 
anmälan om saken.  

Den 11 december 1813 beslöt slutligen Bjäre häradsrätt om 
skilsmässa mellan 32-åriga Boel Andersdotter och 38-årige 
Andreas Beckman. 

Enligt anmälan af hustru Boel Andersdotter på Engeltofta, at hennas 
Man Förre Ladu-Fogden Anders Beckman, henne förlupit, har härads 
Rätten medelst deβ Utslag den 22 Julii 1808, bifallit, at i hänseende till 
hennes påstående om skillnad i ägtenskapet Beckman skulle från 
predikstolarne öfwer hela häradet efterlysas, at wid Laga påföljd inom 
Natt och År derefter sig hos hustrun åter inställa; hwilken efterlysning 
skedt redan år 1808 inom Förslöfs, Engelholms, Båstads, Hjernarps, och 
Barkåkra i häradet belägne Församlingar; äfwensom en lika efterlysning 
å den 8 Nowember sidstledne År blifwit kungjord i Wästra Karups och 

                                                 
I Skrivelsen var enligt Senskys domboksavskrift ”författat af Joh D: 
Stenström”, en uppenbarligen såväl skriv- som lagkunnig man. 
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Houfs kyrkor, utan at Beckman, kommit åter: Ocså förmågo af 13 
Capitel 4 § giftermåls Balken, pröfwar fördenskull häradsRätten rätt-
wist, at nu döma till skillnad i ägtenskapet emellan Anders Beckman och 
Boel Anders dotter, hwilken sidstnämnda har, at hos högwördige dom-
Capitlet i Lund, anmäla sig till ärhållande af Skiljo Bref.6 

 

”… at nu 
döma till 
skillnad i 
ägten-
skapet 
emellan 
Anders 
Beckman 
och Boel 
Anders 
dotter…” 

Nio dagar innan skilsmässodomen hade Boel Andersdotter i 
Vantinge fött sonen Jöns, som dock bara blev sex veckor gammal. 
Den 12 februari 1814 gifte Boel sig i Barkåkra med torparen Nils 
Jönsson, vilken sannolikt var far till Jöns. 

Nils, Boel och hennes son Christian flyttade sedan till Brunns-
huset under under nr 6 Vanstad i Hjärnarp socken. Där föddes 
dottern Troen vid juletid 1817. Efter ytterligare några flyttningar 
bosatte familjen sig slutligen i Hjärnarp, där Christian blev åbo 
under Vanstad 6. Där kom även Boel och Nils att på äldre dagar 
bo på undantag hos dottern Troen och hennes familj i 
Brunnshuset.   

Boel Andersdotter dog den 2 januari 1845, 63 år gammal. 
Hennes efterlevande man Nils Jönsson blev kvar på Vanstad 6, 
och dog där i januari 1853. 

Ny familj i Blekinge 
Vart hade då den förlupne äkta mannen tagit vägen?  

Jo, 1812 bodde i alla fall den 37-årige betjänten Andreas Beck-
man på Johannishus nr 38 i Hjortsberga, en knapp mil öster om 
Ronneby. Året därpå arbetade han som betjänt på Spandelstorp nr 
9, en herrgård i Lösen nordost om Karlskrona. 
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Beckmans flyttningsattest 1813. 

Sommaren 1813 flytta-
de Andreas till Bräkne-
Hoby för att bli dräng hos 
en bonde på Sjöarp nr 3. 
Enligt flyttningsattesten 
var han gift i Skåne och 
”till lefvernet utan klan-
der”7.  

Andreas fortsatte sitt 
kringflackande liv, och ar-
betade som dräng i bland 
annat Fridlevstad och 
Lösen. Därefter bar det 
1820 av längre österut till 
gårdarna Maren och Ham-
mar i Torhamns socken, 
och åren 1822–1823 var 
han dräng på Fågelmara i 
Kristianopel i Blekinges  
nordöstra hörn. 

In i handlingen kliver nu pigan Maria Johansdotter.  

Fru Maria 
Maria Johansdotter var sannolikt född på 1780-taletI, och hade i 
november 1822 som piga på Eriksberg i Åryds socken fött sonen 
Johan Adam utom äktenskap och med icke angiven fader. 

Den 8 december 1826 gifte sig Eriksbergs-pigan Maria Johans-
dotter i Åryd med den i Karlshamn skrivne 51-årige drängen 
Andreas Beckman. 

                                                 
I I husförhörslängderna från 1822 och framåt anges först Nöbbeled och 
sedan Nöbbelöv som Marias födelsesocken, liksom först 1784 och sedan 
1787 som födelseår – dessutom först med efternamnet Jaensdotter och 
sedan Johansdotter. Birgit Sensky uppger att Maria var född i Örnanäs, 
Nöbbele socken i Kronobergs län. Detta kan stämma med den Maria 
Johansdotter som föddes 1788-07-22 på Örnanäs i Nöbbele. Föräldrar var 
soldaten Johan Adjeu (senare Holmström) f. 1756 och Sara Andersdotter  
f. 1750 (Nöbbele C:2 s. 149). 
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I maj 1827 föddes i HällarydI parets första gemensamma barn, 
namngivet efter sin farmor Anna Dorothea. Sedan familjen 
därefter flyttat till näraliggande Källaby föddes på hösten 1832 
dottern Carolina. 

Omkring 1838 flyttade familjen till Trensum nr 16, som ägdes 
av greve Carl Tage MörnerII på Eriksbergs herrgård. Vid det laget 
verkar dock Andreas inte ha varit fullt arbetsför. Den 1 april 1846 
dog det inhysta och skattefria fattighjonet Andreas Beckman av 
någon form av bröstsjukdom, och begrovs i Hällaryd. 

Änkan Maria Johansdotter kom att bo kvar i Trensum, och 
dog där våren 1861, 74 år gammal. 

Andreas Beckman begrovs i Hällaryd 1846. Nuvarande kyrka är från 1878. 

                                                 
I I Hällaryds husförhörslängd finns familjen noterad under nr 34 Krono-
fogdebostället, men enligt dopboken föddes Anna Dorotea på intilliggande 
Elisberg.  
II Greve C. T. Mörner föddes 1794 i Duveke och dog på Eriksberg 1851. 
Han var kusin till friherre Carl Otto Mörner (1781–1868), känd för efter-
världen genom att han for till Paris och erbjöd Sveriges tron åt fältmarskalk 
Bernadotte (Karl XIV Johan). 
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Barnen 
Andreas Beckman var far till åtminstone fyra barn: Karna och 
Christian tillsammans med Boel Andersdotter, samt Anna 
Dorotea och Carolina från äktenskapet med Maria Johansdotter.  

Dottern Karna var född i Vantinge i Barkåkra 1802 och dog 
några månader gammal på våren 1803. Hennes 1828 födda halv-
syster Anna Dorotea drabbades som vuxen av lungsot och dog 
som 22-årig ogift piga i Trensum 1851. 

Men lite mer finns det att berätta om de båda halvsyskonen 
Christian och Carolina.   

Christian Andersson  
Den 10 december 1805 föddes Andreas Beckmans och Boel 
Andersdotters son Christian. I december 1813 skiljdes föräldrarna 
formellt, och tre månader senare fick åttaårige Christian en styvfar 
när modern gifte sig med torparen Nils Jönsson. År 1825 flyttade 
familjen till 15/16 mantal under Vantinge nr 1, där Nils Jönsson 
under två år var åbo. 

Som de flesta unga män blev Christian AnderssonI dräng, och 
bodde som sådan bland annat i Grevie. Där gifte han sig 1830 
med den i Killebäckstorp i Grevie år 1809 födda Maria Rasmus-
dotter. Efter en tid i Grevie flyttade paret till Förslöv och slog sig 
därefter ner i Hjärnarp. Där var Christian åbo på 1/72 mantal under 
Vanstad nr 6, och där föddes under åren 1833–1847 sex av deras 
barn. 

Krogstorp i Grevie blev 1848 nästa anhalt för familjen, och där 
föddes i september samma år parets sjunde barn, dottern Ingrid. 
Christian blev därefter torpare på Lilla Nötte, där barnen efter 
hand lämnade föräldrahemmet.  

Vid mitten av 1860-talet betecknades Maria Rasmusdotter och 
Christian Andersson som fattiga. På våren 1866 led Maria av lung-
sot och avled i slutet av maj. Änklingen Christian stannade kvar på 
Lilla Nötte nr 3, där han dog i oktober 1876. 

                                                 
I Christian förekommer under efternamnet Beckman åtminstone våren 1814 
(Hjärnarp HII:1), men längre fram som Andersson. 



Andreas Beckmans liv och leverne                               Webbversion 2017-01-07 

 

10 

 

Barnen 
Den 1833 födda Anna fick 1851 dottern Johanna och 1863 sonen 
Carl Magnus, båda utom äktenskapet. Men 1869 gifte sig Anna 
Christiansdotter med den fem år yngre drängen Per Jönsson, som 
hon fick minst tre barn med under åren 1870–1876. I mars 1880 
flyttade Per till Amerika tillsammans med Annas son Carl 
MagnusI, och åtta år senare for även gemensamma dottern 
Mathilda över Atlanten. År 1890 var den 57-åriga Anna noterad 
som gift och husägarinna i Grevie, där hon bodde med dottern 
Johanna.  

Sven Petter Christiansson föddes 1835, och kom att bli åbo 
och hemmansägare på Glimminge nr 6 i Västra Karup. Han gifte 
sig 1861 med Johanna Ebbesdotter, och fick sex barn med henne 
under åren 1861–1872. Johanna dog 1894, medan Sven Petter 
bodde kvar på nr 6 där han avled 1907.  

År 1838 föddes Christina, som 1870 kom att gifta sig med 
drängen och torparen Ola Andersson. Åren 1871–1877 fick de 
barnen Amanda, Anna och August. Familjen bodde framförallt på 
Salomonhög 7 i Grevie. 

Nils föddes 1841, och uppges ha flyttat till Västra Karup 1856. 
Därefter är hans öden för mig okända, tills han i mitten av novem-
ber 1883 kom hem till Glimminge efter att under tolv år ha vistats 
i Amerika. År 1885 gifte åbon Nils Christiansson sig med åbo-
dottern Christina JönssonII. De fick fyra barn tillsammans, där-
ibland de 1887 födda tvillingarna Selma Ellida och Carl Anton. 
Familjen bodde på 3 & 4 DrängstorpIII i Västra Karup. Hustrun 
Christina dog av lunginflammation 1914, medan Nils avled 1927. 

Anders föddes 1844 och blev i tonåren dräng hos gästgivaren 
och inspektorn G.C. Bergquist på Västra Karup nr 7. Därefter 
uppges han ha gått till sjöss i mars 18658, och försvinner tyvärr 
därmed ur denna berättelseIV. 

                                                 
I Efternamn Persson enligt utflyttningslängd 1880 (Grevie B:1). 
II Efternamn Jönsson enligt vigselboken (Grevie EI:2 s. 57). 
III Senare benämnt Drängstorp nr 6. 
IV Noterad 1870 som sjöman under Obefintliga personer (Västra Karup 
AI:23 s.1185). 
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Yngste sonen Jöns föddes i maj 1847 och dog i oktober 
samma år. 

Ovannämnda barn till Maria Rasmusdotter och Christian 
Beckman föddes alla på Vanstad nr 6, utom Ingrid som tidigare 
nämnts föddes 1848 i Krogstorp i Grevie. Ingrid kom att bli piga i 
Böskestorp innan hon 1869 emigrerade till Nordamerika. Där 
kom hon sannolikt att stanna.  

Carolina Andersdotter 
Den 7 oktober 1832 föddes Andreas Beckmans och Maria Johans-
dotters flicka Carolina i Källaby, Hällaryds socken. När hon var 15 
år gammal blev hon piga i Skyekärr, och därefter i Asarum på nr 
71 Dala.  

Medan hon bodde på Dala fick hon som ogift piga i maj 1856 
dottern Mathilda. Året därpå flyttade hon och Mathilda till Karls-
hamn, där hon bland annat var piga hos grosshandlare C.J. Schmidt.   

I september 1861 lystes det för Carolina och den i Hällaryd 
1835 födde snickaregesällen Sven Olsson Björklund. I oktober 
flyttade ”fästeqvinna Carolina Beckman m dotter”9 till Karoli för-
samling i Malmö, där hon den 10 november gifte sig med Sven 
Björklund. Paret bosatte sig året därpå i kvarteret S:t Knut  
(rådhuskvarteret), där sonen Fritz Theodor föddes i augusti 1862. 

”Sönd. d. 10 Nov. 1861 wigdes härstädes snickaregesällen Sven Björklund och 
Carolina Beckman efter laglig och oklandrad lysning.” 10 

Malmövistelsen varade dock inte så länge. I maj 1863 flyttade 
familjen tillbaka till Karlshamn. Hösten 1865 föddes där sonen 
Edvard Ambrosius, och våren 1868 kom Ludvig Theodosius till 
världen.  
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Femtonåring i fängelse 
Efter återkomsten till Karlshamn flyttade familjen åtskilliga 
gånger. Medan de 1880 bodde på Karlshamn nr 254I trasslade 
sonen Edvard till det för sig, och i mars 1880 dömdes han för 
”1sta res. snatteri att hemma rättas med aga”.II, 11 

Påföljden tycks emellertid inte ha haft någon brottspreventiv 
verkan. I november samma år hamnade nämligen Edvard Ambro-
sius Björklund i kronohäktet i Karlshamn, misstänkt för stölder. 
Där registrerades han enligt följande:  

1880 November 19. Björklund, Edvard Ambrosius. Född 1865 3/10 (15 år) i 
Karlshamn; Snickareson derifrån. Längd 5 fot, växt ordinär, ögon blå, hår 
ljust, näsa rak, ansigte ovalt.12 

Som häktad stod Edvard inför Karlshamns rådhusrätt vid fyra 
tillfällen, och dömdes slutligen den 7 december för inbrottsstöld 
till 8 månaders straffarbete. 

Carlshamns Rådhus Rätt har genom Utslag den 7 december 1880, 
jemlikt 6, 7, 12 och 18 §§ Strafflagen dömt Björklund att för 1sta resan 
stöld af värde 113 kronor 75 öre ock medelst tvenne inbrott hållas till 
straffarbete i åtta månader samt att i ett år utöfver strafftiden vara 
förlustig medborgerligt förtroende.13  

Den 9 december började Edvard avtjäna sitt straff. Han var då 15 
år och 2 månader gammal. 
                                                 
I På karta från 1883 återfinns tomt nr 254 i sydöstra hörnet av Regerings-
gatan–Bergsgränden (www.karlshamn.se). Samma år uppfördes där 
metodistförsamlingens kyrka Tabernaklet (karlshamnsvykort.se). 
II Enligt 1864 års strafflag var barn under 15 år straffria, men domstolen 
kunde besluta att barnet skulle tillrättavisas i hemmet med aga. 
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Under avtjänandet ådrog sig Edvard disciplinstraff i form av 
fyra dygns ”mistning af sängkläder för ritning och ristning i 
fängelsets böcker samt å väggarne i cellen”14. 

Den 30 juni 1881 blev Edvard konfirmerad och gavs dagen 
därpå syndernas förlåtelse. Den 2 juli lämnade han fängelset efter 
avtjänat straff sedan han kvitterat ut medhavda persedlar och in-
tjänade penningar. 

1 tröja, 1 väst, 2 p byxor, 1 p stöflar, 1 p strumpor, 1 skjorta, i halsduk,  
1 mössa, 1 dosa, 1 knif, arbetsförtjänst 2:61. Kvitterat av Edvard Björk-
lund och bevittnat av Winberg 2 juli 1881.15 

Emigration till grannlandet 
Hela familjen utom Sven Björklund kom att emigrera till Köpen-
hamn. Först ut var Carolinas dotter Mathilda, som tog sig över 
Öresund redan på våren 1880. 

Den 11 juli 1882 flyttade Edvard till Köpenhamn, medan 
Carolina och yngsta barnet Ludvig följde efter två månader 
senare. Ludvig kom att bli fabriksarbetare, och blev dansk med-
borgare 189716. 

Hemma i Karlshamn mönstrade äldste sonen Fritz i april 1878 
på ångbåten Ernst från Kristianstad, en skuta som bland annat via 
Simrishamn tog honom till Köpenhamn17. Sedan han därefter 
under några vintermånader hållit sig på landbacken var han i mars 
1879 tillbaka på samma båt, nu som jungman för 20 kr i månaden, 
varpå han i december mönstrade av i Malmö18. I juli 1885 var det 
dock även dags för Fritz att flytta till Köpenhamn. Där blev han 
segelmakare och fick 1907 danskt medborgarskap19. 

Fritz Theodor Björklund noterad som jungman på ångbåten Ernst 1879. 
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Familjefadern Sven Björklund verkar däremot ha stannat kvar i 
Karlshamn och arbetat som snickare. På äldre dagar bokfördes 
han under Manliga arbetshjon på Arbetsinrättningen i Karls-
hamn20. Där dog han, fortfarande gift med ”Carolina Beckman i 
Kphmn”21, i november 1910 till följd av levercancer och hjärt-
sjukdom.  

Övriga barn 
Som tidigare framgått hade Andreas Beckmans fruar Boel Anders-
dotter och Maria Johansdotter barn även i andra förhållanden.  

Boel Andersdotters son Jöns föddes den 2 december 1813 och 
dog den 19 januari året därpå. 

I äktenskapet med Nils Jönsson fick Boel dottern Troen i 
december 1817. Troen blev piga och bodde en tid hos sin halv-
bror Christian Andersson. År 1837 ingick hon äktenskap med 
torparen Jeppa Jansson. Paret fick minst sex barn och bodde 
framförallt under Vanstad nr 6. Lungsotsdrabbade Jeppa Jansson 
dog 1867, medan fattighjonet och på socknen skrivna Troen Nils-
dotter dog av vattusot 1894. 

Maria Johansdotters år 1822 födde son Johan AdamI beteck-
nades tidigt som krympling och värkbruten. Han verkar dock ha 
haft ett gott läshuvud, och kom att anlitas som lärare inom Åryds 
församling. I december 1862 gifte sig ”skolläraren Johan Håkans-
son på Eriksberg”22 med pigan Hanna Hansdotter i Åryd. De fick 
tillsammans sönerna Augustinus 1864 och Olof 1867. Johan 
Adam kom att drabbas av en bröstsjukdom och dog 49 år gammal 
den 7 december 1871. Hans änka Hanna gifte sig med änke-
mannen Carl Håkansson, varpå hon åter blev änka och dog 1910. 

                                                 
I Johan Adam Beckman/Håkansson var morfars far till släktforskare Birgit 
Sensky som skrivit en detaljerad berättelse om hans liv. Jag har här nöjt mig 
med en kort sammanfattning. Johan Adam förekom efter moderns giftermål 
visserligen under namnet Beckman (t.ex. Hallaryd AI:9 s. 108), men inget 
tyder på att han var son till Andreas. Längre fram, däribland när han 1862 
gifte sig (Åryd CI:6 s. 225), kallas han Johan Håkansson.  
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Tack 
Birgit Sensky har välvilligt lämnat information om Andreas 
Beckmans och hans ättlingars liv, och Carina Månsson, Paula 
Thornberg och Arne Thornberg har gett värdefullt stöd i form av 
uppgifter, kontroller, synpunkter och uppmuntran.  

Ett stort tack till dem!   
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Källor 
Uppgifter till grund för denna berättelse har främst tagits ur 
födelse-, vigsel- och dödböcker, husförhörslängder och andra 
handlingar, vilka varit tillgängliga via ArkivDigital. Jag har här  
i huvudsak nöjt mig med att ange de dokument varifrån bilder 
eller direkta citat hämtats.  

Nedan följer förteckning över de källor som i den löpande 
texten hänvisats till med upphöjd siffra (1). 
                                                 
1 Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant, Charley Nilsson 2016. 
2 Ibid, s. 106. 
3 Födelsebok Barkåkra CI:13 s. 35. 
4 Enligt forskare Birgit Sensky hämtat ur Bjäre dombok, sommartinget 1808 
under den 20 juni.  
5 Ibid. 
6 Domkapitlet i Lund FIIf:101 (1814-1814). Utdrag ur dombok från Bjäre 
häradsrätts höstting den 11 november 1813. 
7 Bräkne-Hoby HII:1 (1811-1820), flyttattest nr 43 från Lösen socken den 31 
juli 1813. 
8 Husförhörslängd Västra Karup AI:15 (1860-1867) s. 256. 
9 Flyttlängd Karlshamn BI:4 (1861-1880) s .7. 
10 Vigselbok Malmö Caroli EI:4 (1851-1861) s. 289. 
11 Husförhörslängd Karlshamn AI:28 (1881-1894) s. 501. 
12 Fångrulla Kronohäktet i Karlshamn DIIIa:10 (1881-1886) s. 6. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Uppgift från Birgit Sensky. 
17 Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 (1877-1880) s. 16 för 1878. 
18 Ibid. s. 6 för 1879. 
19 Uppgift från Birgit Sensky. 
20 Församlingsbok Karlshamn AIIa:24 (1906-1924) s. 4546. 
21 Ibid. 
22 Vigselbok Åryd CI:6 (1861-1869) s. 225.  


