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Utdrag ur domboken från Vette Häradsrätt. 
Innehåller alla ingående handlingar i aktuellt mål.

Originalhandlingarna kan till vissa delar vara svåra att tyda. Dels kan det bero på bläck-
fläckar, bortrivet papper eller att inbindningen av domboken gjorts så att ena kanten av en 
handling blivit "osynlig". Renskrift av texterna har gjorts så långt det är möjligt. Där texten 
ej kunnat tolkats, har ett frågetecken angetts.

Varje protokoll eller handling inleds med ett id-nr, ex. (v278495.b12480.s2469). Detta nr är 
ett id som används av företaget Arkiv Digital, när de katalogiserar och lägger ut materialet 
på internet. Du kan själv, med hjälp av detta id, söka fram aktuellt material på internet, men 
du måste då prenumerera på tjänsten. En sådan prenumeration kan lösas direkt på Arkiv 
Digitals hemsida.

Jan Nilsson

Själva protokollsanteckningarna i domboken har vit bakgrund.

Till protokollet bilagda handlingar har grå bakgrund.



v281427a.b3270
1882 den 23 Maj
No 34
Landtbrukaren Nils Hansson i Dyne har till tinget utverkat stämning å Andreas Ja-
cobsson i Ylseröd med påstående, som innefattas i en så lydande ansökan:

“Under förlide sommar etc  se Litt F

Vid upprop af detta mål tillstädekomma kdn genom lagligen befullmägtigadt ombud 
Herr v. Konsuln W F Lundgren i Strömstad samt sdn personligen, hvilken bestrider 
käromålet under uppgift, att han icke, på sätt kdn i stämningen anfört, haft någon segel-
jakt till låns af kdn.
Kdns ombud är nu icke försedd med någon bevisning, hvadan han såväl härför som ock 
för att inkomma med räkning angående omstämda skadeersättningsanspråket anhåller 
om uppskof med målet till nästa ting.

Utslag 
afsagdt den 21 Juli 1882
Med bifall till kdns obestridda anhållan om uppskof utställer HRn målets vidare han-
dläggning till 2dra rättegångsdagen af nästa lagtima ting i häradet, då kdn vid laga 
påföljd och sdn vid 10 kronor vite skola iakttaga inställelse vid Rätten, till målets ut-
förande beredda.

v281427a.b3230
No 34 Litt F
Stämningsansökan
För genmäles afgifvande härå kallas och stämmes Andreas Jacobsson i Ylseröd till ins-
tundande lagtima Sommar Tinget med Wette härad, som hålles i Strömstad och börjas 
den 22 innevarande Maj. Stämningen hörsammas vid laga påföljd
Hälle den 6 Maj 1882
Olaus Olsson
Häradsdomare

Under förliden sommar, erhöll Andreas Jacobsson i Ylseröd, till låns, en mig tillhörig 
segeljakt, för att fragta tegelsten eller pannor från hans tegelbruk å Ylseröd till Ströms-
tad; Och när han skulle hämta samma och segla till lastningsstället, seglade han båten 
emot ett berg, så att däcket lossade, framstammen och klyfvarbommen bräcktes af, och 
för öfrigt skadorna å skråfvet; hvarefter han lät honom i kantrat och sjunkande till-
stånd ligga qvar på platsen med segel och tågvirke i vattnet, utan att för mig omtala 
händelsen, eller taga vård på riggen. Någon tid derefter boxerade han henne in igenom 
såkallade Dyne Kilen till i närheten af min brygga, och detta under tid jag var bortrest, 
hvarest hon äfven låg sjunken tills i Sept eller October månad, då han tog henne tvärs 
öfver rännan till Ylserödslandet hvarest hon sedan legat och ännu ligger sjunken med 
tågvirke och en del segel i vattnet, såvida det neml finnes i behåll och icke helt och hållet 
försvunnit. Under tiden sedan jag fått höra omtalade olyckshändelsen tillsade jag An-
dreas Jacobsson flere gånger att han skulle taga jakten på land, för att få se om den var 
skadad i botten, samt reparera de befintliga bristerna, då jag erbjöd mig att vara honom 
behjelplig med på landtagandet; hvilket han slutligen under den 15 Augusti lofvade men 



såsom äfven anförts, har ännu alls inga åtgärder vidtagits för båtens reparerande. På gr-
und deraf får jag med stöd af föreskrifter i 11 kap 1§ Handelsbalken, härmed ödmjukast 
anhålla om laga kallelse och stämning å bemälte Andreas Jacobsson till nästinstundande 
laga Sommarting med Wette Härad i påstående det han måtte dömas skyldig att icke en-
dast sätta jakten i det skick den befanns före påseglingen samt tillrättaskaffa i lika skick 
som vid påseglingen äfven segel ankare och tågvirke, utan äfven en räkning som vid 
tinget skall inlemnas ? ersätta mig den förlust jag lidit derigenom ? jag varit i investering 
af jakten sedan påseglingen samt efter värdering den skada ? icke sönderseglade delarne 
af båten lidit derjemte att den legat sjunken; hvarförutan ? öppen talan i målet förbehålls 
och ersättning för rättegångskostnaderna fordras.
Dyne den 4 Maj 1882
N Hansson Dyne

v281427a.b6150
1882 den 28 September
No 44
Jemlikt HdRns beslut under No 34 i domboken vid sista ting uppropas till fortsatt 
handläggning derifrån till denna dag uppskjutna målet emellan Landtbrukaren Nils 
Hansson i Dyne, kdn, och Andreas Jacobsson i Ylseröd, sdn, om ersättning; Och till-
städeskomma härvid kdns sitt sista ting i målet använda ombud Herr v. Konsuln W T 
Lundgren samt sdn personligen.

Kdns ombud anhåller om vittnesförhör med Handlanden A G Ehnebom i Hogdal, Lud-
vig Lundberg i Ramdalen, Johan Bryngelsson i Hällestrand, Anders Larsson i Baggeröd, 
Carl Sundberg i Ylseröd samt Johan Rytterberg i Strömstad.
Åberopade vittnen äro i tingssalen närvarande och få, då jäf emot dem icke kan utletas, 
aflägga ed, på hvilken de, efter varning för dess missbruk, höras en i sänder och berätta:

1. Ehnebom: att kdn en dag i Augusti månad sistlidet år, kom till vittnets hem i Hog-
dal och begärde vts råd, huruvida sdn icke vore pligtig ersätta den skada som en kdns 
jakt lidit, då den af sdn begagnats. På anmodan af kdn, medföljde vt honom till sdns 
bostad och på ditvägen träffades vt Lundberg, som äfven medföljde. Vid framkomsten 
och sedan kdn framställt sitt ärende, yttrade en sdns myndige son Alexander, att som 
han lånat jakten af kdn, sdn icke hade med saken att skaffa, men efter en stunds samtal 
och på kdns anmärkning, att det var sdns tegel, som skulle fraktas, då skadan skedde, 
medgaf sdn, att så var förhållandet, äfvensom att jakten vid tillfället användes för sdns 
räkning. Enligt hvad vt hört berättas, skedde skadan redan innan teglet inlastats, då 
jakten seglades från Dyne till Ylseröd. Under det partena vid omvittnade besöket hos 
sdn samtalade om ifrågasatt uppgörelse, inkom sdns hustru och yttrade sin ledsnad 
öfver den skedda olyckan, samt uppmanade parterna till förlikning; och öfvernskommo 
parterna med anledning af kdns påstående, att skadan icke kunde iakttagas och repare-
ras, förrän jakten blifvit upptagen på land att sdn med tillhjelp af kdns arbetsfolk skulle 
ombesörja upptagningen af jakten i den närbelägna Askeviken, samt att dertill erford-
erliga linor skulle, såvidt vt kan erinra sig, genom kdns försorg lånas i Strömstad. Vid-
kändt.

2. Lundberg: lika med föregående vt men säger sig icke kunna erinra sig, att kdn lofvade 
anskaffa de till upptagande af jakten erforderliga linorna. Vidkändt.



3. Johan Bryngelsson: att vt under år 1880 års sommar förde ifrågavarande jakt åt kdn 
och intjenade derunder på densamma mera än 100 kronor och, efter hvad vt antager, 
ända till 130 kronor; en gång under nämnda sommar kölhalades jakten, men blef icke 
ordentligt reparerad, enär öfverborden icke drefvades, till följd hvaraf jakten, då den 
under segling lades å sida, tog in vatten. Den frakt, vt förde, var trävirke, och hade vt 
icke vågat segla längre väg med tegel eller sjunkande last i det tillstånd jakten nämnda 
tid befanns, i synnerhet som segel och löpande tågvirke äfven vore af dålig beskaffenhet. 
Vt fraktade kdns egna varor och erhöll i betalning för sitt arbete ofvannämnda inseglade 
förtjenst. Vidkändt.

4. Anders Larsson: att vt för ett par månader sedan erhöll bud från Ylseröd att biträda 
med jaktens länspumpning, men hade då ondt i ena armen och hindrades deraf från att 
efterkomma sagde uppmaning. Vt vet icke från hvem  den utgått, men vill arinra sig att 
sdns son Alexander framförde budet. Sistlidet års sommar biträdde vt bemälde Alexan-
der enligt hans begäran att bogsera jakten från det ställe, der den sjunkit, till Laholmen i 
Dynekilen. Jakten flöt då på djupt vatten, ehuru däcket låg under vattenytan. Vidkändt.

5. Sundberg: att vt sistlidet år efter bud från snd son Alexander, biträdt med jaktens 
bogsering till Laholmen samt nu i år med densammas länspumpning, men har ännu 
icke af någon erhållit betalning härför. Vidkändt.

6. Rytterberg: att vt för tre år sedan var besättningskarl å kdns ifrågavarande jakt, med 
hvilken då fraktades virke dels från Dynestrand och dels från Norge samt tre laster tegel 
från Pilegården vid Idefjorden till Strömstad. Hela förtjensten för segling med jakten 
under sommaren gick till ungefär 600 kronor. Vidkändt.

Vittnena fordra ersättning för deras inställelse vid tinget och tillerkännas härför Ehne-
bom 5 kr, Lundberg 4 kr, Rytterberg 1 kr samt Johan Bryngelsson, Anders Larsson och 
Sundberg hvardera 3 kr, att af kdn förskottsvis utgifvas.
Efter det sdn, på fråga, erkänt de två först afhörde vittnenas berättelser, ingifver kdeom-
budet en så lydanade handling:

“På anmodan af etc s e Litt A

Vt Ehnebom, som varit närvarande vid den i ofvan intagne handling omnämnda besigt-
ning, får på sin redan aflagda ed om densamma höras och vitsordar, hvad deri förekom-
mer om skadorna å jakten med tillägg att riggen var nästan helt och hållet borta, samt att 
vt för sin del anser lagning af jakten icke kunna med fördel verkställas.

Något vidare förekommer icke till antecknande än att kdns ombud för ytterligare bevis-
ning anhåller om uppskof.

Utslag
afsagdt den 24 November 1882
Med bifall till kdneombudets obestridda anhållan om uppskof utställer HdRn målet 
till vidare handläggning 2dra rggdagen af nästa lagtima ting i häradet, då parterna vid 
förut stadgad påföljd skola tillstädeskomma vid Rätten, till målets utförande beredda.



v281427a.b6170
No 44 Litt A
På anmodan af Herr Nils Hansson på Dyne hafva undertecknad denna dag infunnit 
oss ombord på jakten Lyckans Pröve för att besigtiga densamma och värdera den skada 
fartyget lidit genom grundstötning m.m.
Jakten var vid vår ankomst liggande vid Laholmen å hemmanet Ylseröds egor och var 
fartyget fylldt af vatten, förstäfven bräckt, åtta halsar på styrbordssidan hafva gifvit sig 
ut från stäfven och voro deraf tvenne splittrade; på babordssidan hade sex halsar gifvit 
sig ut från stäfven deraf tre voro splittrade. Af solhetta hade alla nåt i däcket öppnat sig. 
Som vattnet på stället var serdeles klart kunde vi se att fartygets botten var besatt med 
en massa skal. Riggen var till en del förstörd synbarligen af den anledning att fartyget 
lemnats utan vård.
Öfver vattnet hade efter hvad vi observerade verkställts arbeten ämnade att utgöra en 
provisionell reparation, men denna hade skett genom okunniga personer och på ett sätt 
som snarare förvärrade än förbättrade.
Wi tillstyrka att försök skyndsamt göres att pumpa jakten läns, befintliga skador repare-
ras, fartyget kölhalas, drifvas och smörjes.
Reparation af den skada vi kunnat upptäcka taxera vi till 600 kronor men alldenstund 
fartyget en längre tid legat sjunkt och antagligt är att hafsmask angripit fartygets botten 
och möjligen äfven intimmer, garnering och yttre bordläggningen till vattenytan, så är 
sannolikt att en fullständig reparation af alla dessa skador skulle komma att uppgå till 
belopp som icke stode i skäligt förhållande till det värde fartyget efter en sådan repara-
tion kunde hafva. Följden häraf måste blifva att det endast återstode att förklara fartyget 
för vrak eller ovärdigt att repareras.
Wi anmärka att vi icke hafva sett fartygets segel och att möjligen erfordelig reparation 
deraf icke blifvit inbegripen i förenämnda taxeringsbelopp

Strömstad den 28 juni 1882
J K Söderbom  C G E Renström
f.d. sjökapten Rådman Sjökapten

v281428.b1490
1883 den 7 Februari
No 49
Då HdRn efter upprop åter företager det under No 44 i domboken vid sista ting omför-
mälda målet mellan Landtbrukaren N Hansson i Dyne, kdn, och Andreas Jakobsson i 
Ylseröd, sdn, om ersättning, inställa sig kdns förra ombud Herr v. Konsuln W Lundgren 
och sdn personligen.

Kdns ombud anhåller om vittnesförhör med Rådmannen S R Söderbom och sjökap-
tenen C G Renström i Strömstad, hvilka, vid tinget närvarande, få utan hindet af kändt 
jäf aflägga vittnesed, på hvilken de efter erinran om dess vigt och betydelse, en i sender 
hörde, sammanstämmande vitsorda den i sista tingets protokoll intagna och med vittn-
enas namnunderskrifter underskrifna besigtningen, hvilken för vtna uppläses. Tilläg-
gande vittnet att de båda fört fartyg i många år samt att Renström är antagen till besigt-
ningsman af Götegorgs och Bohus läns Sjöassuransförening. Vidkändt.

Båda parterna åberopa hvar för sig ingifna skrifter af följande innehåll:



v281428.b1530
No 49 Litt C
Till Wette Häradsrätt!

I målet mot Andreas Jacobsson i Ylseröd får jag afgifva följande slutpåstående:
Jag har med vittnen styrkt att svaranden erkännt att han af mig lånat jakten och då jag 
likaledes styrkt skadans omfång efter den allra billigaste beräkning och beloppet af 
jaktens vanliga sommarförtjenst efter såväl minsta beloppet som ock varder mera gynns-
amma år, så får jag yrka att svaranden måtte af Häradsrätten åläggas att genast till mig 
utbetala:

Taxerad reparationskostnaden   Kr 600-
mistad frakttjenst från den tid
jakten hemtades till stämningsdagen    100-
Besigtningskostnad             30-
Min inställelse vid 3ne ting och
expeditioner              60-
Lösen för protokoll och utslag
med å tecknade belopp
Ersättning till i målet hörde vittnen
samt
Stämning å svaranden och vittnen jemte
kommunikationskostnad       10, 75

Strömstad den Februari år 1883

N Hansson i Dyne
W F Lundgren
enl fullmakt

“Till etc. I målet mot etc  se Litt C
“Till etc. Å Uppskjutna etc se Litt D

Då något vidare icke förekommer till antecknande, förständigas parterna att afvakta 
utslag vid tingets slut

Utslag 
afsagdt den 21 Mars 1883
Då kdn mot sdns bestridande icke gittat styrka, att sdn, på sätt kdn i stämningen upp-
gifvit, af honom haft till låns den segeljakt, hvarom i målet hörde vittnena afgifna berät-
telser, finner HdRn sdn icke kunna tillförbindas försätta jakten i sjödugligt skick eller 
eljest till kdn utgifva ersättning för segeljaktens skador; i följd hvaraf stämningen ogillas; 
men då sdn icke förtecknat sina rättegångsutgifter, kan hans anspråk härför i vidsträck-
tare mån icke bifallas, än att kdn förpligtas godtgöra sdn hvad som åtgått till lösen för 
HdRns protokoller och utslag vid detta och föregående ting, med de å tecknade belopp.



v281428.b1540
No 49 Litt D
Till Wette Wällofliga Rådhus Rätt

Å uppskjutna målet mellan mig och land brukaren Nils Hansson fr. Dyne, hvartill 
han instämdt mig till Häradsrätten med yrkade påståenden, att utfå skadestånd och 
ersättningar för en af käranden tillhörig jakt, vågar jag mig uti ödmjukhet afgifva föl-
jande svaromål och genmälen neml.

1. Stämningspåståendena af mig till alla delar bestrides, på den grund att jag aldrig af 
käranden lånat någon jakt, långt mindre påseglat med densamma, som der aldrig varit 
ombord. Jag kan ej förstå hur käranden fallit på den ideen att instämma mig som ej har 
ringaste del i denna affär, om min son Alexander deruti hafva del, vet nog hvar och en 
att om sonen på något sätt förfelat sig att det gör föräldrarne ondt; om han af käranden 
lånat jakten för att från mitt tegelbruk affrakta sten kan jag ej ställas till något ansvar.

2. På grund af hvad jag härmed föredragit och hvad som i målet blifvit anfört, anhålles 
uti all ödmjukhet om befrielse från målet, samt ersättning för rättegångsersättningarna 
efter vällofl. häradsrättens bedömande.

3. Anhålles att få lösa utslag i målet.

Strömstad den 7de Februari 1883
Andreas Jakobsson
fr. Ylseröd

v281429.b600
1884 den 6 Februari
No 27
Herr vice Konsuln W T Lundgren företräder i uppgifne egenskap af ombud för N Hans-
son i Dyne och anmäler till fullföljd det mål, som omförmäldes i följande ingifna

“Kongl Majts och Rikets etc se Litt K

Efter uppläsandet häraf afkunnas följande

Beslut
Målet utställes till vidare handläggning inför HRns första rggdag af nästa lagtima ting 
i häradet, då partena vid laga påföljd skola tillstädeskomma, om hvilket beslut kdn 
dock åligger att genom två ojäfvige stämningsmän sdn i god tid före tinget bevisligen 
underrätta, hvarjemte kdn jemväl bör å sagde dag vid HRn styrka, att Kongl Hofrättens 
förestående dom tagit åt sig laga kraft, hvarefter och sedan sdn tillkännagifvit, om han 
kan den ådömda edgången fullgöra, HdRn vill vidare yttrande i målet meddela.



v281429.b550
No 27 Litt K
Kongl Majts och Rikets Göta Hofrätts dom i ett från Wette Häradsrätt vädjadt mål emel-
lan N Hansson i Dyne genom Kommissarien C H Hellberg, kärande, samt Andreas Ja-
kobsson i Ylseröd genom Kommissarien P G Norén, svarande, angående kärandens efter 
stämning utförda påstående, att som en käranden tillhörig segeljakt, som svaranden 
sommaren 1881 fått låna, grundstött under det den begagnats för svarandens räkning, 
samt jakten såväl härigeom som ock i följe deraf, att den sedermera af svaranden eller 
hans folk lemnats utan nödig vård, tagit betydlig skada, så att den ej kunnat för ändamål 
användas, svaranden måtte varda ålagdt icke allenast godtgöra nämnda skada och i 
sådant hänseende utgifva det belopp sex hundra kronor, hvartill kostnaden för jaktens 
iståndsättande blifvit vid en på kärandens föranstaltande af sakkunnige personer den 28 
Juni 1882 hållen besigtning uppskattad, utan äfven i ersättning för mistad fraktförtjenst 
från den tid jakten lånades till stämningsdagen till käranden betala ett hundra kronor; 
hvarför utan käranden yrkat åläggande för svaranden att gälda besigtningskostnaden 
med trettio kronor uti hvilket mål Häradsrätten, der parterne ömsesidigt fordrat godt-
görelse för rättegångsutgifterna, genom utslag den 21 mars 1883 sig utlåtit: att då käran-
den emot svarandens bestridande icke kunnat styrka, att denne af käranden haft till låns 
den segeljakt, hvarom hörde vittnen afgifvit besrättelsen, funne Häradsrätten svaranden 
icke kunna förpligtas försätta jakten i sjödugligt skick eller eljest till käranden utgifva 
ersättning för segeljaktens skador; i följd hvaraf kärandens talan ogillades; och ålades 
käranden godtgöra svaranden lösen för Häradsrättens protokoll och utslag i målet med 
derå tecknade belopp; Deri käranden sökt ändring; 

Gifven i 
Jönköping den 7 December 1883
Kongl Hofrätten, som tagit handlingarnes innehåll i öfvervägande, pröfvar, på grund af 
den i målet förekomna bevisningen och med stöd af 17 Kapitlet 30§ rättegångsbalken, 
lagligt att, med upphäfvande af motvädjade utslaget, ålägga svaranden edgång, dermed 
han om han förmår, eger att å dag, som Häradsrätten på anmälan bestämmer och låter 
kungöra parterna, inför Häradsrätten svära och betyga: att icke den person, som in-
nehade jakten; och varder i följe häraf målet vidare till Häradsrätten, som har att, sedan 
sig visat om svaranden eden går eller deråt brister, meddela nytt yttrande i målet.
Enligt begäran eger käranden att hos Kongl Hofrättens Arkivarie, emot qvitto, återfå de 
af honom hit ingifne handlingar, med undantag af fullmagter, borgen samt till Kongl 
Hofrätten ställde skriften. 
Actum ut supra. (Gjort som ovan)
På Kongl Hofrättens vägnar



v281429.b1720
1884 den 27 Maj
No 9
Vid upprop af det under No 27 i sista tingets Db omförmälda och till förnyad handläg-
gning denna dag utsatta målet emellan N Hansson i Dyne, kdn, samt Andreas Jakobsson 
i Ylseröd, sdn, om skadeersättning m.m., tillstädeskommer endast kdns förut i målet 
använda ombud, vice Konsuln W S Lundgren i Strömstad, hvilken dels anmäler, att sdn 
numera aflidit, dels ock inlemnar vederbörligt bevis, att missnöje, mot Kongl Hofrättens 
den 7 dec sistl år i målet gifna dom icke blifvit inom laga tid af någondera parter anmält 
i Kongl Hofrätten.

Vid tingets slut den 15 Juli 1884 afsäger HdRn detta 

Utslag
Målet utställes att åter förekomma å 1sta rggdagen af nästa lagtima ting i häradet, då 
käranden, vid äfventyr att målet eljest afskrifves, skall tillstädeskomma försedd med be-
vis, att han till sagde dag låtit instämma snds dödsbodelegare eller deras laga målsmän, 
att i saken höras.

v281429.b2910
1884 den 24 September
No 11
Då till vidare handläggning uppropas det under No 9 i domboken vid sista ting om-
förmälda målet emellan Landtbrukaren N Hansson i Dyne, kdn, samt numera aflidne 
Andreas Jakobsson från Ylseröd, sdn, om skadeersättning, tillstädeskommer för kdn 
hans förut använda ombud Herr vice Konsuln V F Lundgren, hvilken anmäler att han 
till detta ting låtit instämma Andreas Jakobssons dödsbodelegare enligt en så lydande 
ansökan:

“Härmed får jag anhålla etc Litt A

Wid stämningens uppläsande anmäla sig närvarande Alexander Andreasson i Ylseröd, 
Julius Andreasson i Baggeröd och Carl Olsson i Stora Wessby, hvilken tillkännagifver, 
att han är god man för fyra af Andreas Jakobssons söner, neml. Carl Andreasson, Josef 
Andreasson Rodin, Adolf Andreasson och Martin Andreasson men att han deremot icke 
erhållit förordnande att vara god man för Otto Andreasson.

Härförutan företräder Handl Hans Christensson i Strömstad och uppvisar fullmagt för 
enkan Elisabet Jakobsson att föra hennes talan i målet men hvarken Otto Andreasson 
eller enkan Josefina Schölén låta sig afhöras med anledning hvaraf kdns ombud an-
mäler, dels att enkan Schölén icke blifvit stämd, enär hennes hörande på grund deraf, 
att hon är alldeles utfattig icke ansetts erforderligt dels ock att Otto Andreasson, som för 
närvarande lärer vistas i Tönsberg, der blifvit eftersökt för att delgifvas stämningen men 
icke kunnat anträffas, hvarom kdeombudet företer politikammarens i Tönsberg bevis.

Alexander Andreasson inlemnar denna skrifvelse:

“Till etc   som Landtbrukaren etc Litt B
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No 11 Litt A
Härmed får jag anhålla om laga kallelse och stämning å sterbhusdelegarne efter Andreas 
Jakobsson i Ylseröd nemligen Enkan Elisabeth Jacobsson i Ylseröd
Sonen Alexander Andreasson
“ Julis Andreasson i Baggeröd
“ Carl Andreasson    } Vistas utom riket, men
“ Josef med antagna namnet Rodin } hvilkas god man
“ Martin Andreasson   } Carl Olsson i Stora
“ Adolf Andreasson    } Westby blifvit
“ Otto Andreasson    } förordnad
Dottern Josefina, enka efter stenhuggaren F E Schölén i Strömstad

till inställelse å första rättegångsdagen af instundande lagtima hösteting med Wette 
Härad att afgifva yttrande i ett af mig till Wette Häradsrätt mot numera aflidne Andreas 
Jacobsson i Ylseröd instämdt mål om utbekommande af skadeersättning m.m. i hvilket 
mål Andreas Jacobsson blifvit genom Kongl Göta Hofrätt laga kraftvunnen dom ålagd 
edgång.
Öppen talan förbehålles och ersättning för rättegångskostnaderna fordras
Strömstad den 29 Juli 1884
N Hansson i Dyne
W F Lundgren
enl fullmakt.

Förestående skrift anser kdeombudet icke förtjena afseende utan yrkar bifall till stämn-
ingen och ersättning enligt följande ingifna räkning:

“Uppgift å ersättning etc Litt C

Något vidare förekommer icke till antecknande.

Utslag
afsagdt den 22 November 1884
Då kdn icke ställt sig till efterrättelse HdRns sista ting i målet meddelade beslut att till 
hörande i saken instämma Andreas Jakobsson från Ylseröd samtliga dödsbodelägare, 
föranlåter HdRn ytterligare uppskjuta målet till 2dra rggdagen af nästa lagtima win-
terting i häradet, då kdn om han fullföljer stämningspåståendet, åligger tillstädesvara, 
försedd med bevis, att han till tinget utverkat stämning i målet å Otto Andreasson från 
Ylseröd och enkan Josefina Schölén i Strömstad. De vid detta ting tillstädekomna sdne 
ega att, om de så akta nödigt, å förenämnda rtggdag åter härstädes möta.
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No 11 Litt B
Till Wette vällofl. Härads Rätt
Som Landtbrukaren Nils Hansson från Dyne, stämma sterbhusdelegarne efter min 
aflidna fader Andreas Jacobsson från Ylseröd får jag härmed ödmjukast afgifva följande 
svaromål.

Som jag vet ej min aflidne fader häftade någon skuld till käranden, anser jag mig ej 
kunna ingå i något svaromål, å ågångna stämningen, för än eller alla sterbhusdelägarna 
blifvit kallade och sig personligen eller genom lagligt befullmäktigade ombud, sig vid 
Domstolen inställer, utan anser jag detta mål som en obefogad rättegång

Strömstad den 29 September 1884
Alexander Jacobsson [felskrivet, - ska vara Andreasson]
från Ylseröd
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No 11 Litt C
Uppgift å ersättningar som yrkas äfvensom kostnadsräkning i mål mellan undertecknad 
och Andreas Jacobsson i Ylseröd

Taxerad reparationskostnad för jakten  Kr 600
Mistad fraktförtjenst från den tid jakten
hemtades till stämningsdagen      100
Besigtningskostnad         30
Ersättning för min inställelse vid Härads-
rätten vid 5 ting och expedition       100
Do för innevarande ting            20
Lösen för protokoll utslag vid
Häradsrätten med åtecknade belopp
Ersättning till i målet afhörda
vittnen
Stämningen å Andreas Jacobsson
och första vittnena jemte kommunikation         10. 75
Stämning å sterbhusdelegarne samt
kommunikationer             14. 48
Stämning å vittnet Carl Börjesson
+ kommunikation              4
Kostnader i Kongl Göta Hofrätt          50

Strömstad den 29 sept 1884
N Hansson i Dyne
gn W F Lundgren
enl fullmakt
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1885 den 5 Februari
No 16
Då till vidare handläggning uppropas det under No 11 i Domboken vid sista ting se-
nast omförmälda målet emellan landtbrukaren N Hansson i Dyne, kde, samt Andreas 
Jacobssons från Ylseröd dödsbodelegare, hans enka Elisabeth Jakobsson från Ylseröd, 
Alexander Andreasson derstädes, Julius Andreasson i Baggeröd, Otto Andreasson från 
Ylseröd, enkan Josefina Schölén i Strömstad och Carl Olsson i Stora Wassby såsom god 
man för utrikes vistande söner, sdn, som skadeersättning, tillstädeskomma kdns förra 
ombud Herr vice Konsuln W FLundgren samt sdn Alexander Andreasson personligen, 
försedd med rgsfullmagt från Elisabeth Jakobsson och Josefina Schölén.

Kdns ombud inlemnar stämning till tinget å Otto Andreason från Ylseröd och enkan 
Josefina Schölén i Strömstad med påstående att afgifva yttrande “i förevarande mål och 
åberopar ombudet med anledning af Otto Andreassons utevaro från tinget detta bevis:

“Enär Otto Andreasson ej kunde anträffas i hemmet och af husfolket der ej kunde upplysas hvar 
han vistades, blef omstående stämning för dem uppläst och en bestyrkt afskrift på dörren uppspi-
kad, betygar,
Ylseröd den 16 Januari 1885
B J Nordqvist Hans Göthesson”

Parterna åberopar hvar för sig skriftliga anföranden med denna lydelse:

“Till etc  I målet mot etc   Litt O
“Till etc  Sedan Landtbrukaren etc Litt P

Sdn bestrider edgång för sig och öfrige sdna, hvarefter något annat icke förekommer till 
antecknande.

Utslag se No 47

v281430.b370 
No 16 Litt O
Till Wette Häradsrätt!
I målet mot Andreas Jacobssons i Ylseröd sterbhusdelegare får jag anföra:
Då numera aflidne Andreas Jacobsson blifvit ådömd värjemålsed, yrkar jag att hans 
sterbhusdelegare må i hans ställe eden fullgöra och hvad särskildt Alexander Andre-
asson beträffar står hans vid sistlidet ting inlemnade skriftliga anförande i uppenbar 
strid med de vittnesberättelser som vid höstetinget 1882 afgifvits af handlanden A G 
Ehnebom, Ludvig Lundberg i Ramdahl Anders Larsson i Baggeröd och Carl Sundberg 
i Ylseröd. Jag har ansett mig böra påpeka detta för den händelse Häradsrätten skulle i 
likhet med mig finna målet hvad Alexander Andreasson beträffar vara så fullständigt 
utredt att edgång icke bör honom tillåtas, utan den lemnade bevisningen förklaras vara 
fullständig, hvad honom beträffar.
Sedan visat sig om yrkade edgången aflägges eller ej vill jag inkomma med slut-
påstående i målet.
Strömstad den 5 feb 1885
N Hannson i Dyne
W F Lundgren enl fullmakt



v281430.b380
No 16 Litt P
Till Wätte Wällofl Häradsrätt
Sedan landtbrukaren Nils Hansson från Dyne stämt oss såsom sterbhusdelegare efter 
vår aflidne fader Andreas Jacobsson från Ylseröd, får vi härmed uti och ödmjukhet af-
gifva följande svaromål neml.

1. Stämningspåståenen af oss till alla delar bestrides på den grund att vi vet det vår 
föromnämnda fader ej häftade i någon skuld till käranden

2. Det i stämningen åberopade rättegång, som hade varit mellan käranden och vår fader, 
angående en gammal båt som skulle tillhört käranden, hvartill Häradsrätten genom 
meddelade utslag af den 21 Mars 1883 dömdt vår fader fri från målet, samt tillsagt hon-
om i rättegångskostnader med 30 kronor, mot detta utslag hafva käranden i Kongl Göta 
Hofrätt anfört vadetalan, hvaruti Kongl Majts och Rikets Göta Hofrätt den 7 december 
1883 afdömt vår fader till edgång, som vi härmed ödmjukligen inlemna Hofrättens dom, 
denna å vår fader ådömda edgång kan ej svara.

3. Vi vill framställa den fråga till käranden, om han hos Kongl Majts anfört missnöje 
öfver Hofrättens gifna dom och derigenom vunnit ändring, samt om vår fader, derig-
enom blifvit dömd att till käranden utgifva någon summa och till hvad stort belopp.

4. Som vi ej har något vidare att i målet föredraga, utan öfverlemnar det till Wällofl 
Häradsrättens afgörande, samt anhåller om befrielse från målet samt ersättning för rät-
tegångskostnaderna och inställelse vid Rätten, efter Häradsrättens bestämmande.

Strömstad den 5 Febr 1885
Alexander Jacobsson son
Elisabeth Joacobsson
född Carlsson
Josefina Schölén
född Jacobsson
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1885 den 17 Mars
No 47
Till målet under No 16 här ofvan i Domboken emellan Nils Hansson i Dyne kde, samt 
Andreas Jakobssons från Ylseröd dödsbodelegare, sdn, om skadeersättning hörer detta

Utslag
Som Andreas Jacobsson från Ylseröd under rättegången aflidit har den honom, genom 
Kongl Majts och Rikets Göta Hofrätt den 7 December 1883 meddelade dom, ådömda 
edgång förfallit; och som kdn icke kunnat med full bevisning styrka att Andreas Ja-
cobsson af kdn haft till låns den segeljakt, hvadom hörde vittnen afgifvit berättelse, 
finner HdRn sdna såsom Andreas Jacobssons rättsinnehafvare icke kunna förpligtas att 
sätta jakten i sjödugligt skick eller eljest till kdn utgifva ersätting för segeljaktens skador, 
i följd hvaraf de i målet ågångna stämningarna af HdRn ogillas men med afseende å 
sakens beskaffenhet finner HdRn icke skäl bifalla sdns yrkande om ersättning för rät-
tegångskostnaden.


