Vid avskrivning av kyrkoböckar finns det många livsöden som kan fånga ens nyfikenhet som
bl.a denna notering i födelseboken:
Hässleby CI:5 (1865-1878) Bild 14 / sid 23 (AID: v34401.b14.s23, NAD: SE/VALA/00157)
Födda 1867-01-23 Johan Wilhelm i Lid Fader Livstidsfången Samuel Reinh. Jonsson
Moder hustrun Johanna Margareta Gustavsdotter.
Fadern Livstidsfången gjorde mig nyfiken, jag går in på sid. 155 i husförhöret, och där är
antecknat under anmärkningar att han är dömd till livstid för hor och mord. Jag läser i
följande husförhör där det finns liknande anteckning. Hustrun lever på gården men har den
troligen utarrenderad för det finns en brukare. Men så händer något för i husförhör för 1883
finns Samuel Reinhold anteckad som benådad livstidsfånge, denna anteckning följer honom
så länge han lever.
Samuel Reinhold Jonsson avtjänar sitt straff på Landskrona straffängelse den 28/12 1866.
Förflyttades till straffängelset i Varberg den 14/7 1877. på grund av Kongl
Fångvårdsstyrelsens beslut den 9 i samma månad.
Den 19 Juni 1880 förflyttad till straffängelset i Landskrona på grund av Kongl fångvårdsstyrelsens skrivelse den 8 i samma månad. I straffrullorna finns även en anteckning om att
Samuel Reinhold Jonsson straffats, för första resan stöld 1883 i övrigt inga anmärkningar.
Under följande år begär Samuel Reinhhold Jonsson benådning ett antal gånger vilka avslogs.
Genom Kongl. Majts nådiga utslag den 5/2 1869 erhållit utslag å underdånig Nådeansökan
ingiven av hustru och föräldrar. 1872 den 2/2 dito. 1873 den 1/7 dito. 1875 den 30/4 dito.
1877 den 27/4 dito. 1878 den 26/ 7 dito. 1879 den 28 Mars erhållit avslag å underdånig
Nådeansökan ingiven av Samuel Reinhold Jonssons Söner. 1880 den 25 /6 dito. 1881 den 7/4
dito. (1883 ? den 16/6 dito.)
Enligt Kongl. Majts Nådiga utslag den 27/4 1883 benådad och den 15/5 samma år frigiven
och förpassas till hemorten.
Jag letar upp Samuel Reinhold på frigivna Straffångar och hittar beskrivning och foto. Det ser
ut att ha varit en skötsam fånge för vid frigivningen hade han förtjänat 391 Kronor 59 öre. I
dagens Penningvärde motsvarar det 22649 kronor och sett i arbetsfötjänst Hela 389500
kronor.

Efter att han återvänt till gården och hustrun föds det ytterligare 2 barn. 1884 och 1889.
Samuel Reinhold och hustrun lever på gården till sin död. 1915 och 1918.

Från Landsarkivet i Vadstena begärde jag en kopia av hovrättens utslag av domen:
Nr 9 1866
Jönköpings län
Inkom den 1 November
Herrar Hofrättsråden,
Riddaren Auselius, von Feilitzen,
Assesorerne von Gegerfelt, Lejman;
vice Häradshöfdingen Bergius.
Kong. Majts och Rikets Göta Hofrätts Utslag angående häktade Samuel Reinhold Jonsson
från Lid, hwilken, på åtal af Kronolänsmannen J. P. Gustafsson, vid Södra Wedbo Häradsrätt
undergått ransakning för det Samuel Reinhold Jonsson föröfwart hor med pigan Anna
Kristina Danielsdotter från nämnde hemman samt den 9 sistlidna Juli uppsåtligen och med
berått mod dödat henne; uti hwilket mål, sedan Provincialläkaren, Doktor J. P. Bråkenhjelm å
Anna Kristina Danielsdotters döda kropp werkställt rättsmedesinsk besigtning och på grund af
derwid gjorde iakttagelser meddelat embetsutlåtande, Häradsrätten, der Samuel Reinhold
Jonssons hustru Johanna Gustavsdotter med anledning av horsbrottet sökt skilnad i
äktenskapet, genom utslag den 29 September sig yttrat:
att ehuru, emot Samuel Reinhold Jonssons nekande, beswärande omständigheter och liknelser
att han med berått mod afdagatagit Anna Kristina Danielsdotter, kunde likwäl i brist af full
laga bewisning, ansvar för mord icke honom ådömmas; men enär Samuel Reinhold Jonsson
erkänt att han, som i början af November månad nästlidna år med Anna Kristina
Danielsdotter föröfwart hor, den 9 sistlidne Juli då han uti en till hans hemman hörande hage
med henne tillfälligtvis sammanträffade, efter mellan dem uppkommen ordväxling, af hastigt
mod och utan uppsåt att döda, med udden af en afbruten lie tillfogat henne ett sår på wenstra
sidan af halsen, deraf döden följt dömdes jemlikt 2 och 6 § i 17 kapittlet Strafflagen, Samuel
Reinhold Jonsson att för hor hållas till straffarbete i 3 månader och för dråp i åtta år eller
tillsammans åtta år och tre månader;
Hwarjemte Samuel Reinhold Jonsson förpligtigades att ej mindre ersätta Anna Kristina
Danielsdotters fader, Daniel Zakrisson för dennes inställelse och besvär i målet med femtio
riksdaler, än äfwen jemlikt föreskriften i 4 § 6 kapitlet Strafflagen, till bemälde Daniel
Zakrisson i egenskap av målsman för Anna Kristina Danielsdotters minderårige son Johan
Alfred såsom bidrag till hans uppfostran genast utgiva etthundrafemtio riksdaler;
Och skulle Samuel Reinhold Jonsson desutom ersätta dels kostnaden för den rättsmedesinska
besiktningen med belopp, som i behörig ordning blefwe bestämdt, dels kronofjärdingsmannen
Jonas Peter Johannesson i Funghult för dennes resor och besvär med femtiotvå riksdaler 77
öre ,dels de i målet hörde vittnen hustrun Katarina Jakobsdotter i Fagerdal, drängarne Otto
Petersson och Karl Block i Lid, hustrun Maja Lena Nilsdotter i Grönäng, Anders Gustavsson i
Fagerholm, förre Kyrkovärden Johannes Petersson i Lilla Fagerhult, Anders Johan Johansson
i Lid, enkan Carin Danielsdotter i Smedstorp, Anders Peter Carlsson i Möreryd, enkan Stina
Carin Johansdotter i Sandstugan, pigan Sofia Maria Johansdotter i Lid, torparen Gustav
Jonsson och hans hustru Maja Carin Johansdotter i Dalhem, Samuel Fager i Grönlid, Soldaten
Johan Peter Hilding i Gransbo, drängarne Adolf Ankarborg och Carl Fält i Gäddegöl, August
Jonsson i Rölund samt torparen Oskar Carlsson i Grönäng för deras inställelse wid Rätten
hwardera med skjutslega för en häst från wittnenas fyra mil från tingstället belägna hemvist
samt dit åter jämte femtio öre om dagen för tre wittnesäredet tillfälle dagar hwilka sistnämnde
ersättningsbelopp derest Samuel Reinhold Jonsson saknade tillgång till desammans
utgifwande skulle af allmänna medel gäldas; warande utslaget Kongl Hofrättens Pröfning
underställt:

Gifwet i Jönköping den 6 November 1866.
Kongl. Hofrätten har granskat ransakningen; Och alldenstund, beskaffenheten af det å Anna
Kristina Danielsdotter utöfvade wåld , hwilket omedelbart wållat hennes död, samt öfriga i
målet inlupna omständigheter sätta utom allt twifwel, att hennes död varit af Samuel
Reinhold Jonsson vid wåldets utöfwande afsedd, men ermot hans enständiga nekande ej
antagas kan, att han härwid handlat af berått mod, svaranden Samuel Reinhold Jonsson
härutinnan allenast kan anses förurennen att hafwa i uppsåt att döda men af hastigt mod
beröfwat Anna Kristina Danielsdotter lifwet, hwartill kommer att han genom eget erkännande
gjort sig saker till ansvar för med henne begånget hor;
Fördenskull och emedan wad bedömmande af det föröfwade dråpets straffbarhet skäl till
mildring ej är för handen, pröfwar Kongl. Hofrätten, med förklarande, det kan inte Samuel
Reinhold Jonsson icke för mord sakfällas, rättvist döma Samuel Reinhold Jonsson Hwilken,
jemlikt 14 kapitlet 3§ och 17 kapitlet 1 § strafflagen gjort sig förfallen för horsbrott till 6
månaders fängelse och för dråpet till straffarbete på livstid, att, enligt 4 kapitlet 2 och 4 §
samma lag för omförmälde brott hållas till straffarbete under sin återstående livstid;
Blifwande Häradsrättens utslag i ersättningsfrågorne af Kongl. Hofwrättens gilladt.
Till konungens Befallningshafwande i Jönköpings län sändes två exemplar av detta Kongl.
Hofwrättens utslag för att, det ena tillställas häktade Samuel Reinhold Jonsson och det andra
Kungöras kronolänsmanen Gustavsson, Johanna Gustavsdotter och Daniel Zakrisson samt
derefter lagligen wekställas, i hwilket afseende det angående Samuel Reinhold Jonsson hit
ingivna prestbewis skall selfnäms av de exemplar av utslaget bifogas.
Är Samuel Reinhold Jonsson med utslaget missnöjd, har han att, sist fyratiofemte dagen från
emottagandet av detsamma, före klockan tolf, till Konungens Befallningshafwande
afwkomma till Kongl.Majst. ställd underdånig besvärsskrift, hwilken jemte bewis om tiden,
då utslaget parterne kungjordes, till Kongl Majst Justitsie Revisions Expedition insändes af
Konungens Befallningshafwande, som tillser, att Samuel Reinhold Jonsson till skriftens
författning erhåller nödigt biträde.
Annan part som vill söka ändring i utslaget, har att, sist ofwan utsatta tid från delfåendet, till
Kongl Majst i dess Justitsie Revisions Expedition ingifa underdådige besvär, hwilka, derist
den klagande icke själv dem underskrifait, skola wara undertecknade af författaren,hwars
syssla eller wistelseort jemwäl utsättes samt åtföljde af klagandes lagligen utfärdade fullmakt
för inlemnandet i fall enskilt ombud dertill begagnas.
Försummas något af hwad sålunda blifwet föreskrifwet, komma icke beswären under
pröfning.
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