Modern, Marit Andersdotter berättar: Att i dagningen den 17 Juni inkom Johanna i särdeles
utmattadt tillstånd med sönderifven kjortel och klädnng, då hon uppgaf hvad som tilldragit sig vid
fostrets framfödande och derefter uppätande af vargar, och befanns hon så svag att hon måste ledas
upp på en vindkammare för att intaga sängen.
Af marit Andersdotter förevisas den underkjol och klädning Johanna hade på sig, då hon efter
olyckshändelsen inkom i föräldrarhuset, och befinnes å dessa persedlar 2ne refvor på högra sidan
midt för hvarandra, och synes det förnämligast af refvan på ytterklädningen, som densamma blifvit
verkställd af djurtasse.
Kr Lmn Boustedt upplyser, att han åtföljd af v Länsman Edén och Johannas fader anställt
undersökning å det ställe i skogen jemte trakten deromkring., hvarest ifrågaställda foster skall blifvit
framfödt men att icke någon lemning derefter eller blod förefunnits, helst starkt regn natten till
lördagen fallit.
Vi d Vintertinget 1848 § 55 meddelas följande Utslag
Sedan Åkl förklarat, att den upplöysning, som genom vittnesmålen vunnits, ej medför någon
anledning för honom att för närvarande anställa åtal mot Johanna utan hemställt saken till H Rns
bepröfvande anser H Rn något vidare utlåtande i denna sak ej erfordras.
Antecknat av Gunnar Berntsson

Upphärads Husförhörslängd 1842-52
Krattorp
Soldat Sven Carl Andreasson Krut f. 22/11 1823 d. ¼ 1860
Hustru Johanna Johannisdotter f. 11/1 1826 Skansen Fux d. (1894-02)
Lysn. 16-23-30 maj 1847, ingen uppgift om vigsel
Barn:
Johan f. 14/10 1848 d. 16/2 1881 (og. dräng på Ödeby)
Anna Britta f. 24/9 1851 (t. Haneström 1871)
August f. 10/11 (arbetare i Örtemaden 1892)
Martin f. 29/1 1858 (se nedan)
Augusta , oäkta, 20/3 1864 (till Domkyrkof. Göteborg 1885)
Båtsman N:o 1 Rörmaden
Martin Svensson-Gök-Hellström f. 29/1 1858 Krattorp d. 31/12 1925
Hustru Sofia Charlotta Nyborg f. 6/9 1860 Horn d. 2/4 1944

Gifta 5/11 1886
Barn:
Elida Maria f. 12/6 1887
Agda Natalia f. 20/6 1890
Bror Emil f. 3/12 1893 d. 1973 Nol
Hjalmar f. 19/8 1896
Elsa f. 19/8 1899 d. 19/11 1987 (gift Pettersson)
Sven Levin f. 26/3 1902 d. 9/12 1979 (Skomakare)
Lars Magnus f. 6/8 1905 d. 27/4 1923

