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Krögaren & mördaren Johan Olofsson 

Anno 1668 den 14 octob: ordin: Ting 

hölts med Biörkekinds å väl Tingställe 

Küddbÿ. Närvarande Cronans 

Befallningsman Mr Nils Jönsson och 

härads nämbd. 

 Bilden ovan lånad från skatteverket.se 

Samma dagh kom för rätten H. Brÿta Andersdotter i Fÿrbÿtorp i Tååbÿ sochen och gaf klageligen tilkänna, dhet 

hennes Sahl. Man Soldat Olof Håkanson, är dhen 17 Aprilis  näsleden, af Krogaren i Frÿsta Jahan Olofsson, med en 

räffelbössa, til döds skiutin, och tÿ begeiärade H. Brÿta Andersdotter, at bond. Jahan Olofson för samma drååp, som 

han på hennes Sal. man föröfinnt? hafner, män tilbörligen pligta. Des beropade sig både åklagaren som dråparen 

opå. 

En soldat Jon Person benämnd som om samma dråp i dhen der närvarade war: skal .. vetskap hafva. Hvilken Jon 

Persson effter aflagd ed å book sålunda witnande at emedan Soldaterna voro ut commanderade, och han skulle 

föllia Olof Håkansson gick han ofvan bordt. den 17 Aprilis til Krogaren Jahan Olofson, hvarest Olof Håkansson stadder 

war, och då dhe både tillÿka med Krogaren i farstun ut # genom sit stoop ööl, gingo sedan benämnde soldaten ut på 

gården: då han kom en krigspräst H. Måns Sommelius till krogen, dhen soldaterna fölgdhe in i krogarstugan och som 

samma präst dher lånta huus och straxt lade sig i krogarens sätostugu, gingo åter soldaterna ut ÿ gården. Såsom och 

då klagade sig Olof Håkansson för sin commerát denna Jon Person at Jahan krogarens hustru, hade i hans frånvaro 

varit hos hans hustru i Fÿrbÿtorp, och der ransakat både kopp och kaar, för dhet at # lÿten grÿs war för krogaren 

förekommen, och at krogaren för dhen orsaak skulle för söö löpa, då förmante Jon Person honom til stillhet och at 

han wille tänkia på, dhet til weckan, skulle lägga ihoop sina saker, dher på lof… sig Olof Håkansson intet perlemente 

willia giöra.  

 

Tÿ gingo dhe åter in i stugan igen och begÿnte ånÿo til at dricka ööl så wäl som tobak, då tog Olof 

Håkansson op et lius som han hade hoos sig, och dhet optände, och när samma lius war utbrunnit, 

frågade dhen afledne Olof Håkansson, om honom icke skulle bestås Tobaks lius på krogen, då 

sände krogaren denna soldaten Jon Persson, med 1 öre Kopp. Mt til Joan Håkansson i Frÿsta, at 

dhen kiöp lius och när han kom igen med liuset, tog krogaren in ett stoop ööl, och sedan dhet war 

utdrucket, wille han gå til sängs och läggia sig: då begÿnte Olof Håkansson åter urgera? deer på at 

krogarens hustru hade ransakat i hans huus, säjandes dhen hafva land som lejer: Tÿ sadhe krogaren Jahan Olofsson 

åth sin hustru, som då hade lagt sig, at hon skulle stå op, och försvara sig för Olofs tiltaal, och at krogarens hustru 

nekade til såå ransakning, och sig deer öfver förifrade, och sadhe at Olof deruthinnan sporde sanningen: Tÿ bads Olof 

Håkansson at krogaren skulle stÿra mun på sin hustru, dher medh dhe hvar en annan, begÿnte med ondo föräria, och 

 hastas i hvarför och prästen som deer hade lånt huus, stod op af sin säng, och sade sig förundra, dhet huset för 

sådant … och svordom, icke förneka.  

 

Och at han om denna händelsen skulle låta Landshöfvdingen en attest bekomma, och wille lähna huus annorstädes 

och bägge soldaterna fölgde honom först til Nils Larssons port, och när dhe dher intet sluppo in, gick denna soldat 

Jon Persson nu prästen til Jon Håkansson i Frÿsta, dher prästen lånte huus och när Jon Persson sade hulpit honom i 

säng, badh han god nat, och deer ifrån afftädde. Och när han kom til Jon Larssons grind i Frÿsta, mötte honom hans 



cammerat, den afledna Olof Håkansson, och at Jon frågade hvar 

Olof hade warit, sade sig han hafva legat på Nils Larssons taak, och 

lÿkas til hvads dhen inan talades; Wÿdare bads Joan Persson denna 

sin stalbroder Olof Håkansson föllia sig til Clas i Blinnesta, dÿt dhe 

samma affton lagde woro, hälst emedan Joan intet … wille dricka.

Joan til Olof nekade, och emedan hans lius war opbrunnit i krogen, 

sadhe han sig willia gå dÿt effter et lius dhet han skulle bära til sit 

torp, och läga sina saker resfärdiga til dagen näst deer effter. 

H…fö.. och Olof Håkansson förmedelst Joan Persson f

begiäran lofvade? sig den natten ingen orningsheet willia 

åstadskomma.  

 

Män när dhe nu åter kommo på krogen, hade krogaren stängt stugudörren. Tÿ rÿckte Olof Håkansson några gånger i 

dörren, badh släppa sig in, svarade krogaren Jahan Olofsson, om d

lifvet, då badh Olof at krogaren wille gifva honom et stÿcke lius, så fingo han gå sin koos. Och när Olof Håkansson 

hvarken slap in, eller bekom något lius gick offan benämnde Olof till krogarens fönster, dher dr

som han på sig hade, och slog sönder ett krogarens fönster, och i dhet samma gick wärjan twärt af in widh fästert. 

 

Dhen til svarade Olof Håkansson, du hun

krogaren Jahan Olofsson då med sin räffelbössa skiöt igenom dhet fönstret 

Olof sönder slagit hadhe, och träffade Olof Håkansson som et steg sto

ifrån fönstet med bösselodhs

ble

witnesbörd, som soldaten Joan Persson om detta dråp her för rätten giorde. Tÿ tillfrågades dråparen Jahan Olofsson 

om så är tilgångit som nu refererat är. Dher til han svarade, och sådant alt

ingo inlagor kunde, an månda utan allenast i försvar föregaff, at när soldaten Olof Håkansson, hade slagit sönder 

hans fönster skal han stucket wärian igenom fönstret in i stugan, dhet dråparen ej bevisa kundhe.

 

Nämbden hafver denna saak, medh största flÿt öfve

dråp som krogaren Jahan Olofsson i Frysta, på soldaten Olof Håkansson i Fÿrbÿtorp h… 

begångit, befinnes wara skett af frÿ willia och utan allo lifsnödh. Tÿ dömbdes Jahan 

Olofsson effter Guds och evärdig lag: Gen:4 Ekod:21 Num:35 och dråpmål. balken 2 

capit: ifrån lifvet. Dock detta den Högl. Kongl. … hofrät i alsom största underdånighet 

hemstelt. 

Effter undgången domb, fördes åter dråparen Jahan Olofsson i Fängelse igen.

Målsäganden som är dhen dräptes hustru, står intet effter dråparens liff.
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t, sade sig han hafva legat på Nils Larssons taak, och 

lÿkas til hvads dhen inan talades; Wÿdare bads Joan Persson denna 

sin stalbroder Olof Håkansson föllia sig til Clas i Blinnesta, dÿt dhe 

samma affton lagde woro, hälst emedan Joan intet … wille dricka. 

Joan til Olof nekade, och emedan hans lius war opbrunnit i krogen, 

sadhe han sig willia gå dÿt effter et lius dhet han skulle bära til sit 

torp, och läga sina saker resfärdiga til dagen näst deer effter. 

H…fö.. och Olof Håkansson förmedelst Joan Persson flÿtiga 

begiäran lofvade? sig den natten ingen orningsheet willia 

Män när dhe nu åter kommo på krogen, hade krogaren stängt stugudörren. Tÿ rÿckte Olof Håkansson några gånger i 

dörren, badh släppa sig in, svarade krogaren Jahan Olofsson, om du kommer in så skal du aldrig komma uth med 

lifvet, då badh Olof at krogaren wille gifva honom et stÿcke lius, så fingo han gå sin koos. Och när Olof Håkansson 

hvarken slap in, eller bekom något lius gick offan benämnde Olof till krogarens fönster, dher dr

som han på sig hade, och slog sönder ett krogarens fönster, och i dhet samma gick wärjan twärt af in widh fästert. 

 

Då sade krogaren Jahan Olofsson inne i stugan sig skola skiuta honom ihiäl. 

Dhen til svarade Olof Håkansson, du hund, du skiuter mig intet. Och at 

krogaren Jahan Olofsson då med sin räffelbössa skiöt igenom dhet fönstret 

Olof sönder slagit hadhe, och träffade Olof Håkansson som et steg sto

ifrån fönstet med bösselodhs igenom bröstet. Dher af Olof Håkansson straxt 

blef dödh, och alldrig meer talade. Sålunda war dhen bekännelse och 

witnesbörd, som soldaten Joan Persson om detta dråp her för rätten giorde. Tÿ tillfrågades dråparen Jahan Olofsson 

om så är tilgångit som nu refererat är. Dher til han svarade, och sådant alt frÿwilligen bekände, och han uthinnan 

ingo inlagor kunde, an månda utan allenast i försvar föregaff, at när soldaten Olof Håkansson, hade slagit sönder 

hans fönster skal han stucket wärian igenom fönstret in i stugan, dhet dråparen ej bevisa kundhe.

Nämbden hafver denna saak, medh största flÿt öfverwägat och medan offan benämnde 

dråp som krogaren Jahan Olofsson i Frysta, på soldaten Olof Håkansson i Fÿrbÿtorp h… 

begångit, befinnes wara skett af frÿ willia och utan allo lifsnödh. Tÿ dömbdes Jahan 

son effter Guds och evärdig lag: Gen:4 Ekod:21 Num:35 och dråpmål. balken 2 

capit: ifrån lifvet. Dock detta den Högl. Kongl. … hofrät i alsom största underdånighet 

Effter undgången domb, fördes åter dråparen Jahan Olofsson i Fängelse igen.

anden som är dhen dräptes hustru, står intet effter dråparens liff.
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Män när dhe nu åter kommo på krogen, hade krogaren stängt stugudörren. Tÿ rÿckte Olof Håkansson några gånger i 

u kommer in så skal du aldrig komma uth med 

lifvet, då badh Olof at krogaren wille gifva honom et stÿcke lius, så fingo han gå sin koos. Och när Olof Håkansson 

hvarken slap in, eller bekom något lius gick offan benämnde Olof till krogarens fönster, dher drog uth en lÿten wärja, 

som han på sig hade, och slog sönder ett krogarens fönster, och i dhet samma gick wärjan twärt af in widh fästert.  

Då sade krogaren Jahan Olofsson inne i stugan sig skola skiuta honom ihiäl. 
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Effter undgången domb, fördes åter dråparen Jahan Olofsson i Fängelse igen. 

anden som är dhen dräptes hustru, står intet effter dråparens liff. 

 



Även i Tåby dödbok finner man denna notis om dråpet/mordet 

Tåby dödbok CI:1 (1665-1697) Bild 42 / sid 75 

1668 maÿ d.6 Oluf Håkansson: soldat  i Fÿrbÿtorp som blef ihiählskiuten af Jahan Olufsson Krogare på Fristads krog 

mellan den 17 och 18 april om natten. 

  

En notis om Krögaren i Kuddby vigselbok. 

Krögaren Johan Olofsson är vidare nämnd 1679 och då i Kuddby vigselbok. Hans hustru gifter om sig med Håkan i 

Vittinge. Krögaren Johan hade då lyckats rymma efter mordet. 

 

Kuddby vigselbok 1679 CI:1 sid.17 

1679 d.1 januari Håkan Pärson i Wittinge och H. Ingeborg Hansdotter, hvilken tilförne ägde krogaren i Fryesta, 

(Fristad) Johan Olofsson, som för 11 åhr sedan rymde bort för begångit mord. 

 

 Vad hände sedan? 

Om Krögaren Johan Olofsson lyckades hålla sig undan rättvisan återstoden av sitt liv vet jag inget om. Kanske blev 

han värvad till det militära och försvann i något krig. Även hans ursprung är knepigt att spåra. Möjligen kan han vara 

bror med den senare Gästgivaren Olof Olofsson men det är bara spekulationer. 
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