
Gustaf Andersson 

Om honom och hans liv bland pionjärerna finns det en hel del i kapitel 49 i boken. 

Tyvärr har jag inte kunnat hitta honom bland födda i Göteborg 1796-11-26, men kanske att han inte 

är född där utan i en församling i stadens omgivningar. 

1823 dyker han först upp bland pionjärerna. 

 

Det finns INGET som säger att nedanstående avser blivande pionjären Gustaf  Andersson, men det 

skulle kunna vara så. 

 

Göteborgs stadsfängelse DIII:aa:10 Bild 1190 för  år 1820 person nummer 562. 

Text: 562  Manspersonen Gustaf Andersson 

 

Text: 1821 

Januari 23 Af Kongl Majt fom                                             1821 febr 22 Afsänd till Carlscrona 

för ……….. straffarbete å 

Kungsholms fästning. 

 

Om man hittar domstolens handlingar torde man kunna komma fram till när ovanstående fånge 

föddes eller kanske i rullorna för Carlskrona fästning/Kungsholms fästning. 

 

 



 

1821 i november månad finns ovanstående person angiven bland fångarna i Göteborgs länsfängelse 

(DIIIaa:1 för 1821-1821 bild 50) 

Texten lyder: 

Mannens karakter 

Manspersonen Gustaf Andersson 

 

Brott 

från …………………. 

att inställas i Södra 

kammaren 

 

Anmärkningar 

Dömd af Kong Majt den 23 Januari 

för försvarslös att till arbete hållas 

å Kongsholms Fästning afsänd 

den 22de Feb till Konung Befall 

Hafvande i Carlscrona för att 

vidare befordras till den ådöm 

da Fästningen. 

 

Jag har tagit del av Karlskronas/Kungsholms  fångrullor 

D3AA:1 för 1817-1844, D2AA:2 för 1820-1857 och D3AB:1 för 1818-1883 utan att hitta honom 

och av Karlstens fångrulla (ifall man skrivit fel) 

D:1 för 1816-1834 utan att hitta honom. 

 

 

Dock har jag hittat ett par små uppgifter om hans död (den riktige Gustaf Andersson)  i Söderköpings 

Tidning den 3 November 1853. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oå en annan sida: 

 

Inrikes Nyheter 

Söderköping 

 

Utom den i näst föreg. nummer af denna tidning ………… hafa under sistförflutne 8 dagar i 

kolerasymptomer insjuknat  9 , deraf 6 dött, neml ………. f. nattväktaren Gustaf Andersson (vanl. 

kallad ”Svenska Ryssen”)……. 

 

Kul att få reda på hans ”öknamn”. 

 



 
 

 

Domstolshandlingar finns ännu ej på internet för den aktuella tiden i Göteborg. 


