Ett kvinnoode
iTorsiker
pi 1800-talet
AV KERSTIN ELLERT

Brita lsacsdottertiiddes i Vall,
Torsiker i Giistriklandden 23
februari1808,och dog den 13
mars 1882.Jag ska hdr beritta
om henneoch hennesliv som
kom att innehilla minga fler
umbdrandendn hon iinskadesig
som ung: en fijrvisad make,mordital, d6da barn,utomdktenskaplig fiirbindelseoch fiirgiftning.
Hennes mor och far gifte sig i
Tors6ker den 11 maj 1804. Modern
hette Kerstin
Jiinsdotter
och
fadern Isac Isacsson. Modern, som
var fiidd den 8 november 1780. kom
fran lil tebo och fadern, fridd 20
februari 1784, var frin Vall.
Fadern Tsacdog den 20 februari
1808, nAgra dagar innan Brita fiiddes, av venerisk srnitta, d.vs. sy{ilis. Britas liv pAjorden bii4ade inte
sA bra. Man kan ju undra vad hennes far hunnit med i sitt korta liv
Han blev bara 24 fu. Brita hade
iiven en ?ildre syster som dog av
briistfeber innan hon fyllt tvA 6r
Brita bodde under sina ftirsta nio
Ar hos sin farmor och farfar i Vall.
FafirEildrarna hette Isac Jtinsson
och Kerstin Isaksdotter. Isac var
namndeman och bonde pA Vall 10.
Farftiriildrarna tog tydligen sitt
ansvar nar sonen dtitt och efterliimnat en faderltis dotter
Britas mor Kerstin, gifte 1814
om sig med Lars Persson och flyttade till honorn i Barkhlttan. Niir
Britas farfar dog 3 augusti 1817 av
rddsot, fick Brita fl]tta hem till sin
mor och hennes nya man. DAr
bodde hon tills hennes mor doE den
l0 februari 1826. Brita var da 18
ir, omyndig och liirzildraliis. Nu fick

hon ge sig ut {iir att tjana som piga.
q,inst fick hon hos olika sliiktingar. Fiirst arbetade hon hos srn
moster Brita Jdnsdotter och helnes man Pehr Pehrsson i Barkhlttan i ett 6r. Sedan arbetade hon hos
sin faster Margta Isakdotter och
hennes man Anders Johansson r
Vall i tvA &r. Drirefter arbetade hon
hos morbrodern Lars Jiinsson i Vi
tvi ar. I Vi triiffade hon sin blivande make Olof Andersson (ftidd den
3 mars 1804). Han och hans ftiriildrar bodde pi Vi 2. Olof och Brita
gifte sig den 30 oktober 1831. Brita
var dA med barn och hon liidde en
son Anders den 15 mars 1832.

Brtillopsdagenndrmarsig
Onsdagen den 26 oktober, nAgra

dagar Itire briillopet, blev det brAk
mellan Britas blivande marr Olof
och harrs far heradsdomaren Anders
Svensson. Olof hiill pA med en del
arbeten i snickarboden dA hans far
diik upp och gjorde kritiska uttalanden om sin blivande sonhustru.
Han kritiserade bl.a. att hon var
med barn och att hon hade allllbr
lite egendom med sig som hemgilt.
Fadern hade redan pi morgonen
sagt detta till sonen Olof, som heia
dagen varit sur pe fadern. Nu sade
han det igen, sA att en drang hiirde
det. Driingen hade ftiljt med fadern
ut till snickarboden, {iir att han
skulle betala av en sku1d. Driingen
hade en sedel och ingen viixel.
Aaders Svensson hade heller ingen
vdxel. Fadern sade; "Det dr insel

Stadsh'ktet i Gefle 1846.Hit fiides Olof Ande6son efter yxddpet av fadem.

mening att skicka ut nagon att
vexla, liir kan inte jag sA kan ingen
anlan i by'n heller v5xla," Sonen
Olof anmiirkte: "Skrlt inte far."
Fadern svarade: "Tiger du inte si
ger jag dig en itrfil-" Fadern slog
sedan till sonen pA kinden.

Yxmord
Sonenblev arg,l1'fteyxan ochslog
till fadern i bakhuvudet rned yxhammaren, Fadern fiill sansliis ner
pA gcilvet. Dairefter sliingde sonen
yxan ifren sig och begav sig ut i
skogen till en kolmila. Han sig inte
e{ter hur det hade gitt liir fadern.
Han stannade borta hela dagen.
P& kvdllen Aterkom han hem och
han bad di fadern om ltirlitelse.
"Siret nr inte sA farligtS, sade
fadern. "Jag iir siikert liisk och kry
igen ganska snart."
Olof hade alltid rattat sig efter
sin far, men pA den sista tiden hade
fadern blivit mer och mer grdlsjuk
och sv6r att gitra till lags. Sonen
trodde att det berodde pA faderns
allt stiirre intresse fiir briinnvin.
Efter hiindelsen 169 fadern sjuk
nAgra dagar. men pe sdndagen nAr
britllopet skulle sti klev han ur
sangen, aven orl han klagade over
viirk och sveda i huvudet. Han satt
dock med vid middagsbordet och
bAde At och drack.
Strax efter midnatt kande sis
fadern illamd.ende och y.r'och han
gick diirftir och lade sig. Han gick
upp flera ganger ur sdngen och
drack svagdricka. En ging ramlade
han och ftill med huvudet mot ftirstugudiirren. Vid tretiden pri morgonen blev fadern samre och biirjade yra. Dansen p&gick fortfarande I
vardagsstugan, men stiirde fadern.
Han klagade pe ovAsendet. Alla
slutade dansa.
Briillopsgiisterna
skildes inte 6t
ftirrdn en bit in p& tisdagen. Samma dag. den I november, avled fadern. Olof blev anHagad {iir mord.
Man beslutade att giira en obduktion fttr att faststiilla diidsorsaken.
Sonen Olof togs till tinget i Ovansjii och blev senare siind till liinshiiktet i Giivle. Han nekade till att
ha villat faderns diid.

Fler nya vittnen tillkom. Fler
rettegangar. Olof siinde iviig flera
n6deansiikningar. Man kan lesa i
domboken: "Han skulle insatas uti
nigot rum, d?ir dagsljuset inte
kunde av honom skAdas till mer 5n
vad som med hans hiilsas best&nd
var niidvdndigt och att han ofta
skulle besiikas av nigon prist, men
ittr itwigt uteslutas frAn allt umgiinge med andra miinniskor."
Han fick inte ens besiika sin
hustru som {iitt en son den 15 mars
1832. I mars 1833 kom beskedet
fr6n Kungl. Maj:t. I stdllet ftir
dtidsdom skulle han litr att umgella sitt grova brott, piskas med 40
par spii (genomftirdes den 25 mars
1833), aliiggas uppenbar kyrkoplikt, d.v.s. sti "i skamwin" infiir
hela firsamlingen i samband med
hogmessan (genomfiirdes den 28
april 1833) samt dtirefter ftir alltid
liirvisas frin friderneslandet (Sverige och Norge). Han skulle aldrig
fe atervdnda. "Olof kommer att sA
snart segelfarten begynner till utrikes ort ftirsdndas."
Den ltirh&llandevis milda domen
berodde kanske pA att obducenten
hade skrivit att hurr.rdskadan inte
behiivt leda till ditden om fadern
blivit omskittt och kommit under
liikarbehandling. Olof sattes pi en
b6t i Giivle tiJl Kiipenhamn i maj
1833. Han anlande dit nio dagar
senare. Tldligen kunde man utyisa
brottslingar till Danmark fiir att
bli av med dem pi den tiden.
Brita hade siikert draimt om ett
lyckligt iiktenskap med sin man
Olof och sin lille son Anders. SA
blev det ilte eftersom mannen
landsltirvisades till Danmark efter
mordet pA fadern. Brita hade nu
fttrlorat b6de sin man Olof och det
barn hon Iiidde 1832. Sonen Anders
dog niimligen i augusti 1832 endast
fem mirrader gammal. Okend sjukdom st6r det i ditdboken. Man kan
ju bara spekulera 6ver orsaken.

star klart och tydligt kvar i husftirhiirsl?ingderna genom hela hennes
liv, e{tersom hon liidde sonen Lars
innan hon frck skilsmEissa.

Aktenskapsbrott

PA gArden i Vi boddeiiven ett gammalt par. En man, Erik Olsson som
varit gift med Olov Olssons mor
och senaregift om sig. Han bodde
dar med sin nya hustru, Anna
Olsdotter. De var alltsA Olovs st5zvIiiriildrar. Det blev brik mellan
dessatvA par och en dag dogA ra
Olsdotter. Brita och Olov blev misstiinkta ftir arsenikftirgift,ning. De
hakhdes, men Brita sliipptes fren
haktet p.g.a. att hon hade smabarn. Olov fick sitta kvar i viintan
pi dom.
Nu fick Brita vara med om ytterligare en rdtteging om mord. AnIa

Brita bodde kvar ett tag pA Vi 2Hon blev med barn med en skraddare och ffidde den 15. februari
1835 en son, Lars. 1835 flyttade
Brita ochsonentill morbrodern Lars
Rdttegingen
Jiinsson och hans hustru Anna
Olof fick giira itskilliga resor mel- Pehrsdotter i Vi 5. Sonen Lars var
lan hiiktet i Gaivleoch tinget i "diifstumb" star det frin 1842 i
Ovansjii. M6nga mdnniskor, som husftirhbrcliingden. Prdsten hade
varit med pd brdtlopet, begav sig ingen pardon utan skrev att Brita
till tinget liir att vittna. Efter ett begitt iiktenskapsbrott eftersom
halvir rannsakades han och ddrn- hon ffitt ett barn efter att mannen
des till "att {iir det han ihjeblagit
blivit landsfiirvisad. Brita fick
sin fader, skall mista hiiger hand, senare skilsmdssa frAn sin landshalshuggas och steglas".
ftirvisade man. Aktenskapsbrottet

Nytt brdllop
Den 26juni 1842gilte Brita om sig
med dnkemannen Olov Olsson i Vi
nr 7. Han hade fem barn med sin
fiirra hustru Katarina Olsdotter,
som dittt i lungsot 1838. Brita och
sonen Lars fllttade till honom.
D€irmed fick hon ftirsitrjning fttr sig
sjiilv och sin "oiigta" son Lars. Det
blev antagligen int€ se Htt att
hoppa in och ta hand om mannens
fem hemmavarande barn, varav
det yngsta var knappt sex ar.
Bara ett par dagar innan Brita
skulle gifta sig med Olov Olsson
kom hennes landsftirvisade mal
hem i smyg {iir att hdlsa pi henne
och sonen. Han visste inte att hol
fAtt skilsmiissa och ingen hade heller meddelat honom att sonen diitt
redan innan han for ivAg frAn
Sverige. Han begav sig snabbt iviig
frin Vi, ntir han fick reda pa detta
och for tillbaka till Kiipenhamn.
Han arbetade som brdnnvinsdrdng
utanJiir Kitpenlamr, och dog dtir
nigra Ar senare.
Jag undrar om han kom hem frir
att hamta hustrun till Kiipenhamn. Om Brita inte hade planerat
att gilta om sig, skulle hon i sA fall
ha ftljt med honom till Danmark?
Och skulle de ha levt lyckliga d:ir
under resten av sina liv?
Brita fick emellertid tva siiner
med sin nye man, Isac den 18 juli
1843 och Anders den 6 novernber
1846. Antagligen var det en kort
lycklig period i hennes liv. Hon
hade fitt tv6 vii.lskapta sainer elter
tragilen med den ftirste sonens ftir
tidiga dod och andre sonen som var
daivstum. Hennes liv ddrefter blev
, |
-^.
inte speciellt lyckligt. Aret 1848
niirmade sig.

Annu en rattegang

Olsdotter var svag och hade varit
singliggande i sex veckor med
viirk i lederna. Erik var slagrdrd
och orkade inle la hand om sin
hustru. De aast?illde en grannhustru som skulle laga mat och skiita
om dem. Styvftiriildrarna
hade
Iiidoridsartal, som sade att Olov
skulle liirsiirja dem livet ut och att
de skulle f& bo kvar pi hemmanet
sA ldnge de levde.Det blev en diskussion med Olov och Brita om det
iildre paret skulle flyttas frdn
huset och hem till grannhustrun.
Olov och Brita motsatte sig detta.
Britas man Olov Olsson hade skulder och han kunde inte uppbdra
fulla beloppet vid fttrsaljning av
hemmanet, sA lzinge styrfririildrarna 1evde. Jag kan tiinka mig att de
motsatte sig fl5rttning ftir dA skulle
stlnfiiraldrarna
tas om hand alltftir viil och leva lange.
Stl'rfrirAldrarna
och gra$hustrun it en morgon av en griitportion
och blev illamAende och fick kraftiga kriikningar. Anna, som var sjuk
och svag redan tidigare, hade ingen
rnotstAndskra{t. Hon fick svAr diar16 och dog. De arrdra tv6 tillfrisknade. Det var antagligen meningen
att aven Erik Olsson skulle dii av
gritten. Att grannfrun avsmakade
grttten ingick siikert inte i planen.
Vid obduktionen hittades spdr av
arsenikftirgiftning
i kroppen och
den griit som urdersdktes innehiill
talrika smiirre sb/cken av arseniks1r'1ighet. Man kunde inte bevisa
att det var Olov och Brita som gett
Arlna arsenik blandat i grdtportionen. Olov hade dock varit inne hr-rs
det Zildre paret medan grdtvattnet
kokades upp. Det kom ocksA fram
att Olov och Brita hade halt arsenik hemma fitr att ha som medicin
ndr barnen var sjuka.
Det blev m6nga urtima ting
innan det kuade avkunnas dom.
Paret diimdes inte ftir mord. Det
fanns inte tillriickligt med bevis att
just de hade lttrgiftat griiten. De
diirndes i oktober 1848 {iir innehavande av arsenik till bitter De 16
Riksdaler och 32 Skilling Eanco.
Om de inte kunde betala av b0terna skulle de bAda sitta av biiterna
p& Giivle Ilingelse med 14 dagar pi
vatten och briid. Pengar fanns inte
att tillgi pi gArden. Olov och Brita
kom till fiingelset i Giivle den 19
januari 1849 och sliipptes den 2
februari samma 6r. Intressant att
notera Ar att man inte heller p&
den tiden kunde ddma personer
bara pi indicier om det inte fanns
tillriickliga bevis.
Det var s2ikert inte sA roliet att
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Mdnga gdnger fi* Brita Isacsdolter se personer i sin nerhet fiircvinna med
lagens l6nga arm som enda sellskap.
sitta av detta l?ingelsestrall med
tve sme siiner hemma, 2 och 5 Ar
gamla, samt ocksA flera av Olovs
1,ngre barn frAn det tidigare ?iktenskapet som fortfarande bodde
hemma. Vem skiitte om dem? Och
vad sade gr.annarna, sliikten och
prasten om detta?
Det finns noteringar i husftirhiirsliingderna
om arsenikfiirgiftningen och straffet. Granlskvallret liir ha varit pA topp, precis som
nuf'drtiden om det hender negot i
en Dy.
I fiingelserullorna kan man liisa
om Olov Olsson att han var lAns
till vtixten. hade lAnglagt ansikte,
ljusbrunt h6r och bl& dgon. Om
Brita Isacsdotter kan man lasa att
hon hade ordiniir vtixt, lAngtagt
ansikte, miirkt har och blA ogon. I

domboken st6r det att Olov Olsson
inte var mer skrivkunnig dn att
han kunde skriva sitt namn.

Efterfengelset
Olov och Brita hade redan 1848
fl1ttat till Vi 8 utanvids, 1852 flyttade de ti1l Fors 6 utanvids. Britas
son Isac dogi Fors den 22juni 1860
i tvinsot. Kvar av familjen fanns
sedan dagakarlen Olov Olsson,
hustrun Brita, sonenLars, "diif och
stumb", och sonenAnders. Familjen flyttade nAgra Ar senare till
Barkhyttan utanvids.

En tredjerattegeng
Innan mannen Olov dog blev det
ytterligare en r?ittegAng ftir Brita
och Olov "Hiikarn" i Hzistbo miirdades och Brita, hennes man Olov

och Jrtterligare tvA personer blev
anllagade liir mordet. Brita och
Olov anklagades Iiir medhjiilp. Alla
hiiktades, men Brita slapptes fran
hiiktet p.g.a. att hon inte kunde
sakftillas. Olov och de andra tvA
miinnen fick stanna i htiktet, men
slApptes senare. Mordet blev aldrig
uppklarat. Berodde anklagelserna
p6 tankar om det sociala arvet,
eller var de inblandade?

Slutet
Britas man Olov dogi Barkhyttan
den 31 augusti1864,60ar gammal.

Brita var Ater dnka, men hade
kvar sina tve siiner Lars och
Anders. Men trdkigheterna i hennes Uv fortsatte. Hon kom att iiverleva dven yngsta sonen. Anders
avled den 6 december 1868 i nervfeber. Han blev 22 Ar gammai.
Efter det fanns bara Brita och
diivstumrne ogilte sonen Lars Olsson kvar. De bodde i Barkhlttan
utanvids. Brita dog dair den 16
mars 1882,74 6r gammal. Sonen
Lars bodde i Sibbersbo nr 2 niir
han dog av dlderdomssvaghet den
24 november1911,76 &r gammal.
Brita Isacdotter finns i min slakt
pA min morfars.sida.
aia
Kallor:
Kyrkb6cker,Tors5kerssocken(X)
Domb6ck-er urtima ting, OvansjdTorsiker-Arsundatingslag (X)
FdngrullorGSvlef5n9el5e(X)

FaxtV Arsmiksyrlighet
Ar5eniksyrlighetAs2o3 kallas Sven vit
arsenik ett vitt giftm]iil, Kan ;ven far i
kridaller ABeniksyrlighetanvendsvid
glasberedning,konserveringav hudar,
beredningav farger, m.m.
Om f6r nor mangd av ar5eniksyrlighet
intagesp5 en gang, se intreder f6rgiftningssymtom.Heftiga ihlllande krekningar och tarmutt6mningar upptrAda.
Arsenikenf6rst retar och sedanf6rn6r
de celler som bekladermagensoch tarmensinsida,den f6rslapparblodkerlen
och senker blodtrycket. D6den kan
instella sig efter n6gra fA timmar upp
till nagra dagar.
Arsenik kan anvendassom lekemedeli
mycketsmi dosermot anemi o<h svaghetnillstend, frossor, danssjuka och
hudekommor Aven utvartes i salvor.
overdosering fir ej ske. Arsenik kan
dven ges till h5star och fir De blir
muntra och livliga, derashull och krafter 6kas,derashAr blir glainsandePi 1800'taletvar arsenik{6rgiftningen
av de vanligaste fdrgiftningarna vid
mord. Mellan1866och 1870sAanmeldes till Sundhetskollegium165 fall av
arsenikfiirgiftningmed d6dlig utgeng.
KSlla:NordiskFamiljebok,
Uggle-upplagan
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