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Senneby Noor 1 11. F.d. Linds. Avskrift av dokument runt familjen Lind i 

Noret m.fl., i Senneby, Väddö  

 Huset är rivet.  

1) Köpebref. 

Undertecknade sterbhusdelägare efter hustrun Kristina Jansdotter i Senneby upplåter och försäljer härmed till 

nybyggaren Johan Fredrik Lind i Rangarnö den av oss gemensamt tillhöriga andel af Noors utgjord, utgörande två 

tunnland sjutton och sex tjugondels kappland med därå varande hus, hörande till 3/8 mantal No 3 Senneby i Väddö 

socken att genast tillträdas mot en öfverenskommen summa af ettusenfemhudra/1500/ kronor som vi denna 

köpesumma tillfullo bekommit så varder den härmed kvitterad. Alltså afträda vi oss berörda fastighet och tillegna 

densamma köparen att däröfver styra och råda såsom öfver all annan dess väl förvärvade egendom; förbindande oss 

härmed efter lag. 

Senneby den 10 oktober 1908 

O A Olsson 

A g Westerberg  Emma Westerberg 

M R Westerberg  Maria Westerberg 

M W Jansson  Mathilda Jansson  

 

2) Lagfartsbevis & 94. Väddö och Närdingshundra tingslags häradsrätt.  

Gör veterligt att lagfart innevarande dag, under ovanstående paragraf i lagfartsprotokollet, meddats för Johan 
Helmer Lind å den till 3/8 mantal i Senneby nr 3 hörande andel av Noors utjord, innehållande i areal 2 tunnland 17 
6/20 kappland och i jordregistret betecknad Noor 1 11 i Väddö socken, vilken fastighet han, enligt bouppteckning 
den 21 februari 1918 , bekommit i arv efter sin fader Johan Fredrik Lind. 

Tingsstället i Häverösund den 11 april 1018 
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3) Utdrag ur lagfartsprotokollet, hållet å särskilt sammanträde för avslutande av lagtima 

hösttinget i Väddö och Närdingshundra tingslag och tingsstället i Häverösund den 20 

december 1929.  

§ 141 

Med begäran om lagfart för MV Janssons hustru Mathilda Josefina Jansson å ½ av den till 3/8 

mantal Senneby 3 4 hörande andel i utjorden Noor -1/2 av Noor 1 11- ingav advokaten Anders 

Esbjörnsson i Norrtälje genom kommissionären i domsagan en med vad därå fanns tecknat så 

lydande testamentshandling: 

Utdrag ur protokollet angående bouppteckning efter sjömannen Johan Helmer Lind från 

Sennebynoor i Väddö socken lät Mathilda Jansson i Senneby genom landstingsmannen F. J 

Edström i Fredrikelund bevaka ett av den avlidne i livstiden till hennes förmån muntligen 

upprättat testamente, till styrkande varav förut denna dag, på sätt under nr 189 i domboken för 

tinget närmare inhämtas såsom vittnen för dödsfalls skull hörts förre sjökaptenen Johan 

August Johansson i Senneby och arbetaren Bernhard Pettersson i Godsta, vilka efter gången 

vittnesed, förklarat sig vidkännas sina namnunderskrifter under en av vittnet Johansson 

uppsatt skriftlig berättelse och taga på den avlagda eden innehållet därav, varande berättelsen 

så lydande: 

På förekommen anledning bekräftas härigenom ett uttalande av Johan Helmer Lind, angående 

gåva, vid ett tillfälle och av innehåll som följer: 

Det var den 8 oktober 1920 på e.m. som vi gick i sällskap till en auktionsförrättning i 

Rangarnö och vid passerandet af Norsdelen som Lind då ärft efter sin fader talade han om sin 

förestående bortresa på en ca 5 år, emedan han här just ingenting kunde förtjäna i sina bästa 

år, men att tiderna nu blivit så vanskliga uti världen att det kunde vara ovisst om han komme 

tillbaka hit.  Men om jag omkommer och ej min dotter lever efter mig, så vill jag att Tilda 

Jansson får stället efter mig, utan intrång af mina arvingar, eftersom det även varit hennes 

föräldrahem, och för att hon passat och haft besvär för mig under min vistelse här för de 

godheter jag åtnjutit i deras hus. 

Att ovannämnda Johan Helmer Lind vid här ovan angivna tillfälle var vid sunt förnuft och af 

fri vilja, utan att på vekas av någon intygas och bevittnas af: Bernhard Pettersson. Godtsta. 

Häverösund, J Aug. Johansson. Varutöver vittne sammanstämmigt uppgivit. att de sedan lång 

tid tillbaka varit personligen bekant med Lind och att denna vid omvittnade tillfället bett dem 

lägga noga på minnet därvid förordnat.  

Häradsrätten föreskrev, att testamentet skull genom testamentstagarens försorg medelst en 

bestyrkt avskrift av rättens i ärendet förda protokoll, skyndsamt delgivas den avlidnes 

närmaste arvingar, vilka skulle äga tid av natt och år från delfåendet att klandra testamentet 

om de därtill funne sig befogade. 

På tingsrättens vägnar: L.O. Tillner. 

Såvitt vid Väddö och Närdingshundra tingslags häradsrätt under tiden från och men den 26 

januari 1923 till och med den 26 oktober 1929 förda domböcker utvisa, har klandertalan 

angående förestående testamente icke blivit vid häradsrätten instämd, betygar Östhammar och 

Norra Roslags domsaga den 19 december 1929. På tjänstens vägnar: Gösta Karnell.  
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Härjämte företeddes dels en den 30 oktober 1922 upprättad den 24 november samma år under 

nr 34 vid häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter Johan Helmer Lind, dels ock en den 

12 september 1929 upprättad och denna dag under nr 77 vid häradsrätten inregistrerad 

tilläggsbouppteckning i hithörande delar var så lydande: 

”Sedan bouppteckning blivit den 30 oktober 1922 upprättad efter sjömannen Johan Helmer 

Lind från Väddö församling, vilken avlidit uti Galveston i Nordamerikas Förenta stater, och 

därvid upptagits som ende arvinge efter Lind en dennes till namnet okänd dotter, som skulle 

vistas i Nordamerika så hava diverse undersökningar givit det resultat att någon dotter till 

Lind ej kunnat anträffas och att någon sådan ej heller funnits. Detta resultat bekräftades från 

svenska utrikesdepartementet. 

För Linds ifrågavarande dotter hade utav häradsrätten förordnats god man, vilken till en 

början varit sjökaptenen J. Aug. Johansson i Senneby, därefter hemmansägare M. W Jansson i 

Senneby och nu senast landstingsmannen F.J. Edström i Fredrikslund allt i Väddö socken.  

Tillägg till bouppteckningen skulle nu upprättas.  

Denne sistnämnde var vid förrättningen tillstädes, förklarade att han för sin del ej hade något 

att tillägga om Linds okända dotter, utan önskade upprättande av ett tillägg till 

bouppteckningen med angivande av nya sterbhusdelägare, till vilka han kunde avlämna 

redovisning.   

Jämlikt föreliggande handlingar utgjorde Johan Helmer Linds arvingar: 

1 Halvsystern Kristina Vilhelmina Jansson, gift med hemmansägaren Noak Jansson i Hallsta i 

Häverö, socken. 

2 Avlidna halvsystern Margareta Petterssons barn: a) dottern Elfrida Josefina gift med 

lantbrukaren Karl Georg Karlsson, nu boende i Senneby, Väddö socken b) avlidna dottern 

Jenny Amalias utom äktenskapet födda dotter Greta Maria Kristina född den 15 februari 1912 

. För denna vore numera pensionatsinnehavaren Amandus Bengtsson i Skeppsmyra, Björkö- 

Arholma socken förordnad förmyndare c) dottern Tora Maria Kristina, boende på 

Heleneborgsgatan 21 i Stockholm, myndig och d) dottern Sonja Margareta Elisabet, boende 

Heleneborgsgatan 21 i Stockholm, myndig såsom testamentstagare efter den avlidne anmälde 

sig ovannämnda M W Janssons hustru Mathilda Josefina Jansson under åberopande av 

följande handling, företedd i huvudskrift.  

Samtliga delägare hade blivit till förrättningen kallade och voro nu tillstädes med undantag av 

Sonja Margareta Elisabet Pettersson. Efter antecknande härav lämnade MW. Jansson under 

edsförpliktelse de för bouppteckningstillägget nödiga uppgifterna, som förutom vad här 

antecknats upptogs på följande sätt: 

Tillgångar 

Fastigheten. Den till 3/8 mantal nr 3 i Senneby, Väddö socken, hörande andel i Noors utjord, 

taxeringsvärderad till      1200:00 

Lös egendom. I enlighet med därom av landstingsmannen F.J. Edström nu lämnade 

redovisning för sitt uppdrag att vara god man enligt vad ovan omförmälts, vilken redovisning 

av de närvarande godkännes, kontant                               

1520:98 

Summa tillgångar kronor    2720:98 
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Skulder och avgående poster: 

Bouppteckningskostnad                                 kr 50:00 

Boets behållning uppgår sålunda till kronor           2670:98 

 

I ärendet åberopades dessutom följande handlingar: 

”Avskrift 

Ang avlidne Johan Helmer Lind.  Buenos Aires den 26 september 1922 

88 U.18/8 22   nr 203 

Överlämnades från Kungl. Utrikesdepartementet till M. J. Jansson, Senneby, Väddö. 

Stockholm den 30 oktober 1922. Gunnar Collén. T.f. chef för Byrån Arvs och 

Ersättningsärenden. 

Till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärenden.  

Sedan jag anmodat generalkonsuln i Valparaiso att genom den chilenska pressen efterlysa 

släktingar till den i ovanciterade skrivelser omförmälde, i Galveston, Texas, U.S. A . avlidne 

svenske sjömannen Johan Helmer Lind, har nämnde generalkonsul med skrivelse som idag 

kommit mig tillhanda översänt ett tidningsurklipp, taget ur ”La Union”, Valparaiso, av den 29 

sistnämna oktober, innehållande den notis, genom vilken släktingarna ifråga efterlyses, och 

meddelat, att verkställda efterforskningarna hittills ej lett till önskat resultat, varför det är att 

förmoda, att det i Chile ej finnas några släktingar till ovan bemälde Lind, varom jag vördsamt 

härmed får meddela. /undertecknat/ Carl Hultgren. 

Från lagfartsboken inhämtades att ifrågavarande fastighet rätteligen utgjorde hälften av den 

till 3/8 mantal Senneby 3 4 hörande andel i utjorden - ½ av Noor 1 11.  

Lagfart meddelades för M W Janssons hustru Mathida Josefina Jansson å ½ av den till 3/8 

mantal av Senneby 3 4 hörande andel i Noors utjord i Väddö socken om 2 tunnland 17  6/20 

kappland- ½ av Noor 1 11- som hon enligt testamente den 6 oktober 1920 bekommit efter 

Johan Helmer Lind. 

På häradsrätten vägnar: Gösta Karnell 

 

Nedtecknat och avskrivet av dokument, Margareta Eriksson, oktober 2013 

 

     

 

  

 

 


