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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.



v281425.b3190
1880 den 21 Maj
No 64
Kronolänsman F N Lundgren har å tjenstens vägnar till detta ting låtit inkalla Hans Johan 
Andersson, Julius Andersson och Johan Martin Andreasson under Boråsgården “att lagli-
gen ansvara för det de med knif tilldelat Anders Matiasson i Björnestad och Gustaf Olsson 
under Östby åtskilliga farliga sår samt stört hemfrid”; 
Och då detta mål uppropas, tillstädekomma, i åklagarens närvaro, sdne personligen 
äfvensom i egenskap af målsegare bemälde Anders Mattisson i Björnestad och Gustaf 
Olsson under Östby, hvilka båda förklara, att de hos åkl angifvit sdne till åtal.

Åkl yttrar, att åtalade brotten föröfvats vid en den 5 sistlidne Februari hos Enkan Lovisa 
Hansdotter i Björnestad hållen offentlig auktion, samt att hemfriden hos bemälde enka 
stördes, bland annat, derigenom, att sdne kastade stenar in genom fönstren till hennes 
boende hus i Björnstad.

Målsegarne förekallas en i sender och uppgifva:
Anders Matisson: Å ifrågavarande auktion tillhandlade sig målsegaren Enkan Lovisa 
Hansdotters fastighet med hus och jord, som skulle tillträdas den 14 Mars detta år. Sdne 
ankommo till auktionsstället redan vid auktionens början och förhöllo sig stilla tills in-
emot slutet, då de började ställa till oväsen, dervid Julius Andersson jemväl ofredade 
Lovisa Hansdotter, då hon ville fråntaga honom ett ljus, som han företagit sig att, påtända 
och för egen del begagna. I en afsides belägen kammare i huset, der auktionen förrättades, 
befunno sig målsegarens hustru och två små barn, och då sdne började föra oljud i auk-
tionslokalen, ställdes en person vid dörren till berörde kammare för att hindra auktions-
menigheten att komma dit in; men sdne Julius och Hans Johan Anderssöner ryckte med 
våld upp dörren, hvarefter alla tre sdne jemte flera andra personer rusade in i rummet, 
dervid en af sdne fattade tag i målsegaren och fläckte alldeles sönder ena framstycket af 
västen. Målsegaren blef förskräckt och skyndade ut ur rummet, men då han väl var kom-
men ut ur huset, kom sdn Hans Johan Andersson springande efter och tilldelade honom 
ett knifhugg i hufvudet straxt framom den högra tinningen, hvarvid ett djupt sår uppkom 
med svårt blodflöde. Målsegaren kunde sjelf gå in för att blifva förbunden, men såret blef 
icke läkt, förr än efter nära två månaders förlopp. Emellertid blefvo sdne af den öfriga 
auktionsmenigheten kastade ut ur huset hvarefter dörrarne stängdes, men då blefvo ste-
nar kastade in i rummen genom fönstren, och detta antagligen af sdne. Målsegaren säger 
sig icke kunna finna annan anledning till sdnes framfart, än att sdn Julius Andersson blef 
uppretad för det en soffbänk, som han påstod sig hafva inropat, skrefs upp i prot för an-
nans räkning, i följd hvaraf Julius Andersson ryckte till sig och bröt sönder pennan för 
auktionsförrättaren Peter Nilsson i Sundby, hvilken jemväl hotades med slag af sdn.

Gustaf Olsson: Då sdn Julius Andersson vid auktionen icke blef betrodd på ett inrop af 
en soffbänk, bad han att få låna penningar af målsegaren, men fick nekande svar, emedan 
målsegaren icke hade mindre penningemynt än en sedel å fem kronor, och så mycket pen-
ningar ville han icke låna honom. Då målsegaren i god tid skulle gå hem från auktionen, 
blef han ombuden att intaga någon förtäring i kammaren, där den förre målsegarens hus-
tru och två små barn befunno sig. Under målsegarens dervaro blef dörren häftigt uppkas-
tad och sdne m.fl. personer trängde sig in i rummet, hvarest, då ljuset råkade slockna, det 
uppstod ett vildt tumult och slagsmål. Målsegaren och Simon Öst under Negård sökte 
skydda de små barnen, som lågo i en vagga, och då målsegaren härvid skulle stödja Öst 
och lade sin högra hand på hans axel, blef han med en knif skuren på handens yttersida 



och då han med anledning häraf vände handen för att värja sig, fick han ännu ett knif-
hugg på andra sidan af handen. Hvem som tillfogade målsegaren dessa sår kunde han till 
följd af mörkret icke se, men han antager att det var någon af sdne, emedan endast dessa 
kommo åstad oväsendet. Målsegaren höll på att förblöda af såren, om hvilkas beskaffen-
het han företer följande läkarebevis:

“Gustaf Olsson från etc  Litt F

Efter uppläsandet häraf säger målsegaren, att han under tre veckors tid var alldeles 
urståndsatt att arbeta till följd af dessa sår.
Härförutan upplysa målsegarne, att en i auktionsrummet stående kakelugn rycktes ur sitt 
läge fram på golfvet, så att den föll sönder i flera delar; och till detta ofog äro sdne jämväl 
skyldiga.

Härefter afhöras sdne, dervid de berätta:
Johan Martin Andreasson: Sdn bevistade ifrågavarande auktion, men han hvarken stälde 
till oväsen eller ofrdade någon och blef ej heller sjelf förfördelad af någon annan. Sdn var 
ej i auktionsrummet, då kakelugnen förstördes, och han säger sig hafva inkommit i den 
lilla kammaren, innan dörren blef uppryckt och menigheten trängde sig in, men han kom 
i tillfälle att strax gå ut, hvarefter han snart aflägsnade sig i sällskap med sdn Hans Julius 
Andersson. Vid deras hemgående var klockan något öfver tio på aftonen.

Julius Andersson: Sdn förnekar, att han tog och bröt sönder pennan för auktionsförrät-
taren, men han stod i dennes närhet och blef af mängden trängd emot honom, dervid han 
skall råkat trycka sönder pennskaftet; icke heller hotade sdn att slå auktionsförrättaren. 
Sdn tog icke någon del i det uppträde, som hade kakelugnens nedrifvande till följd, men 
han tillstår, att han, efter det dörren på något för sdn obekant sätt blifvit öppnad, gick in 
i kammaren, hvarest målsegaren Anders Matiassons hustru och barn befunno sig, dervid 
sdn i trängseln skuffades öfver vaggan, i hvilken barnen lågo, upp på en bänk, der sdn 
blef stående stilla under det flera af de innevarande ställde till slagsmål och annat oväsen. 
Då ljusen emmelertid blefvo utsläckta, begaf sdn sig ut ur kammaren och aflägsnade sig 
från auktionsstället samt stannade öfver natten hos en granne till Enkan Lovisa Hansdot-
ter. Klockan var nära tio på aftonen, då sdn lemnade Björnstad, och sdn säger, att han gick 
så tidigt, för det auktionsmenigheten ställde till så mycket buller och oväsen.

Hans Johan Andersson: Sdn förhöll sig stilla på auktionen och ofredade ingen; utan då 
sdn, som inkommit i den lilla kammaren, skulle gå ut igen, blef han i en derifrån ledande 
smal gång med en knif skuren längs ena armen så att jackan gick sönder, hvarförutan sdn 

v281425.b3170
No 64, Litt F
Gustaf Olsson från Östby i Näsinge socken, som den 6 februari 1880 säger sig hafva 
blifvit öfverfallen och med knif sårad, har idag undergått läkarbesiktning och dervid 
befunnits hafva ett ung 2 tum långt sår på yttre sidan samt ett mindre sår på inre sidan 
af högra handen, båda såren till utseendet tillfogade med något hvasst tullhygge såsom 
en knif eller dylikt; hvilket på aflagd embetsed intygas
Strömstad d. 9 Februari 1880
Gustaf Runström
Stadsläkare



fick ett knifhugg i ena handen. I gången var mörkt, så att sdn icke kunde se, hvem som 
skar honom. Sdn gick hem i sällskap med sdn Johan Martin Andreasson klockan emel-
lan 10 och 11 på qvällen och kastade ingalunda någon sten in genom fönstret till Lovisa 
Hansdotters bostad.

Åklagaren anhåller om vtsförhör med inkallade och närvarande Johan Hansson i Mörke-
dalen under Näsingen, Stenhuggaren August Johansson i Mällegården, Alfred Andersson 
i Hällesmörk och Aron Andersson på Björnstad, hvilka utan hinder af kändt jäf, med sdne 
på begäran förbehållen öppen jäfsrätt, få framstå och aflägga vtsed, på hvilken de, efter 
varningar för dess missbruk, höras en i sender och berätta:

1. Johan Hansson: Vt befann sig i auktionslokalen, då tvist uppkom, huruvida sdn Julius 
Andersson eller en annan person hade inropat en soffbänk, och då auktionsförättaren 
förklarade, att bemälde sdn icke fick bekomma soffbänken, blef denne ond så att han bör-
jade utfara i svordomar emot auktionsförrättatren och slå i bordet, men vt såg honom icke 
bryta sönder pennan eller eljest ofreda auktioneisten. Då slagsmålet pågick i den afsides 
belägna kammaren, befann vt sig i gången utanför och vt kunde genom dörröppningen 
enadst iakttaga, att sdn Hans Johan Andersson under tumultet sträckte armen upp öfver 
de öfriga, hållande en dragen knif i handen. Efter det sdne blifvit aflägsnade från auk-
tionsstället, blefvo stenar kastade in genom fönstren, och samtidigt igenkände vt sdnes 
röster utanför huset, särskildt sdn Johan Martin Andreasson, hvilken stod vid dörren och 
begärde att få sin mössa, som han vid utgåendet icke fått med sig. Uppläst och vidkändt.

2. August Johansson: Då sdn Julius Andersson nödgats återlemna Enkan Lovisa Hans-
dotters af bemälde sdn påtändt ljus, blef han mycket uppretad, samt dansade ensam om-
kring och förde oljud i auktionslokalen, men om auktionen då redan var aflyst, kan vt icke 
bestämdt säga. Emellanåt fattade sdne Julius Andersson och Hans Johan Andersson tag 
i hvarandra och låtsade sig vara ovänner och vilja slåss, men när då någon skyndade till 
för att skilja dem åt, gjorde de gemensam sak och började misshandla dem, som lade sig 
i deras tvist. Vt hörde buller och skrik från den lilla kammaren samt såg, att målsegaren 
Anders Mattiasson blifvit skuren i hufvudet, men vt var ej längre närvarande och såg 
huru härvid tillgick. När glasrutorna slogos sönder befann vt sig utanför huset och såg 
sdne jemväl gå der ute, men om de kastade stenarne, kunde vt i den mörka qvällen icke 
se. Uppläst och vidkändt.

3. Axel Andersson: Vt såg sdne Julius och Hans Johan Anderssöner föra oljud i auktion-
slokalen, på sätt vt August Johansson berättat. Från gången kunde vt iakttaga, hurusom 
under tumultet i den lilla kammaren en person svängde en dragen knif i luften, men om 
det, såsom vittnet tyckte, var sdn Hans Johan Andersson, kan vt icke bestämdt säga. När 
fönsterrutorna klingade, hörde vt på sdnes röster, att de befunno sig straxt utanför huset. 
Uppläst och vidkändt.

4. Aron Andersson: Vt var tillstädes och såg, när sdn Julius Andersson och enkan Lovisa 
Hansdotter rycktes om ljuset, att sdn derefter blef ond samt började utfara i svordomar 
och dansa omkring i auktionsrummet, men vt vill minnas, att auktionen då redan var slut. 
Kakelugnen i sistnämnda rummet slogs icke sönder med afsigt, utan folkmassan trängde 
de närstående emot den, så att han föll omkull, och vt säger att sdne vid det tillfället voro 
utanför huset. Om slagsmålet i den lilla kammaren berättar vt detsamma som Alfred An-
dersson, hvarjemte vt såg, att en genom fönstret inkastad sten var blodig. Uppläst och 
vidkändt.



Samtliga vtna fordra ersättning för sin inställelse icke blott i dag utan äfven första rtgda-
gen af tinget, då de inställde sig härstädes för att erhålla besked om dagen för målets han-
dläggning, äfvensom för rtgskostnaden under vitsordad uppgift att de äro boende Johan 
Hansson 1 1/2, Alfred Andersson 2 1/4 samt August Johansson och Aron Andersson 2 mil 
från tingsstället.

Sdn Julius Andersson erkänner, att han tvistade med enkan Lovisa Hansdotter om att 
få hålla ett brinnande ljus, äfvensom att han i förargelsen häröfver straxt derpå började 
ensam dansa omkring i auktionslokalen, men han påstår, att auktionen då redan var slut, 
enär den sista persedel, som såldes, var en soffbänk, hvilken sdn hade inropat. Deremot 
bestrida såväl bemälde sdn som sdn Hans Johan Andersson, att de fattade tag i hvaran-
dra för att låtsa sig vara ovänner, hvadan berättelserna härom äro osanna. Samtliga sdne 
förneka likaledes, att någon af dem medhade knif vid auktionen, och sdn Julius Anders-
son säger för sin del, att han aldrig bär knif på sig.

För flera vtens hörande anhåller åkl om uppskof, som af HdRn beviljas till den dag under 
tinget som framdeles varder bestämd för dess afslutande, då åkl och målsegarne vid laga 
påföljd samt sdne vid äfventyr af hemtning skola tillstädeskomma.
Sessionen slutades kl 4 e.m.

v281425.b3360
1880 den 23 Juli
No 80
Jemlikt HdRns beslut den 21 sistlidne Maj, antecknadt under No 64 här ofvan i dbkn, 
uppropas nu till vidare handläggning derifrån till denna dag uppskjutna målet emellan 
Krlmn F N Lundgren, åkl, Anders Mattiasson i Björnestad och Gustaf Olsson i Östby, 
målsegare, samt Hans Johan Andersson, Julius Andersson och Johan Martin Andreas-
son under Boråsgården, sdne, om ansvar för misshandel och hemfrids störande; Och till-
städekomma härvid, i Åkl närvaro, sdne Julius Andersson och Johan Martin Andreasson, 
men målsegarne och sdn Hans Johan Andersson låta sig icke afhöras.

Prot från sista rättegångstillfället uppläses och lemnas af närvarande parter utan annan 
anmärkning än att sdn Julius Andersson säger, att de ljus, hvarom han och Enkan Lovisa 
Hansdotter tvistade, var hans enskilda tillhörighet, enär han af en bemälde enkans broder 
köpt ljuset för 10 öre.

Åkl anhåller om vtsförhör med inkallade Båtsmännen Martin Johansson Björk under Sol-
berg och Simon Öst under Nedgård, Stenhuggaren August Gustafsson på Mällegården 
samt hustrun Matilda Hansdotter under Näsinge, hvilka äro vid Rätten tillstädes; Och 
som något jäf mot vtna icke kan utletas, få de framstå och aflägga vtsed, på hvilken de 
efter varningar för dess missbruk, höras en i sender och berätta:

1. Martin Johansson Björk: Vid auktionen i Björkestad såg vt att sdne Hans Johan An-
dersson och Julius Andersson skuffades och dansade omkring i auktionslokalen, på sätt i 
målet hörda vt Aigust Johansson berättat. När sdne började detta uppträde, pågick ännu 



auktionen, men den aflystes snart derefter, emedan alla varorna blifvit sålda. Vt jemte 
sdn Johan Martin Andreasson och några andre personer sökte afhålla meningheten från 
att inkomma i den lilla kammaren, hvarest ene målsegarens två små barn lågo i en vagga, 
men de båda andra sdne fingo tag med händerna genom dörrspringan samt ryckte upp 
dörren, hvarefter först dessa sdne och efter dem flera andra personer trängde sig in i rum-
met. Vid det tumult, som härefter uppkom, råkade ljusen blifva utsläckta och då vt drog 
eld på en tändsticka, såg vt, att sdn Julius Andersson, hållande en dragen knif i handen, 
oförsigtigt trängde sig in ibland de innevarande. Vt såg dock icke att någon skadades af 
knifven eller huru det för öfrigt tillgick, då målsegarne blefvo skurna. Vt hörde sägas, 
att en sten blifvit inkastad genom fönstret till köket; stenen, som icke skadt någon inne-
varande, var blodig, hvadan allmänt antogs, att sdn Hans Johan Andersson kastat den, 
emedan bemälde sdn blifvit skuren i ena handen. Vidkändt.

2. Simon Öst: I sällskap med målsegaren Gustaf Olsson befann vt sig i den lilla kammar-
en, då dörren blef uppkastad, dervid sdne Hans Johan och Julius Anderssöner först och 
en del af den öfriga menigheten derefter kommo in i kammaren. Då ljusen, som upplyste 
rummet råkade slockna, tände vt skyndsamt en tändsticka, men under mörkret hade 
målsegaren Gustaf Olsson blifvit skuren i handen, utan att vittnet kan säga, hvem som 
gjorde det. Vt såg dock, att sdn Hans Johan Andersson vid tillfället befann sig i målsega-
rens närhet, hvaremot sdn Julius Andersson vid en annan sida af rummet låg kullfallen på 
golfvet och förde oljud; om någon af dessa sdn hade knif, såg vt icke. Sedan sdne blifvit 
utkörda, blef en blodig sten inkastad genom ett fönster, hvarjemte flera fönsterrutor och 
posten till köksfönstret slogos sönder af personer, som voro utanför huset, men vt vågar 
icke påstå att det var sdne. Vidkändt.

3. August Gustafsson: En kort stund efter det dörren till den lilla kammaren blifvit öpp-
nad, sammanträffade vt med sdne Hans Johan Andersson och John Martin Andreasson 
i gången derutanför, hvarpå dessa två sdne gingo in i kammaren. Vt stannade qvar i 
gången och iakttog, att sdn Hans Johan Andersson, sedan han inkommit in i kammaren, 
drog en slidknif, med hvilken han gjorde hotande rörelser åt mängden samt högg några 
slag i dörrkarmen. Sedan vt dargit sig något längre tillbaka ut i gången, blef det mörkt 
inne i kammaren, dervid de innevarande ropade “han skär oss med knifven”. Vt sökte 
emellertid komma ut ur huset och snafvade dervid emot sdn Julius Andersson, som låg 
på gilfvet i gången. Strax efter vt kommo alla tre sdn ut ur huset och vt såg dem aflägsna 
sig derifrån, då vt gick tillbaka och blef insläppt, omedelbart hvarefter flera fönsterrutor 
slogos sönder utifrån samt en sten inkastades genom köksfönstret. Sdne hade icke afläg-
snat sig längre, än att vt anser dem mycket väl kunnat hinna tillbaka, då rutorna slogos 
sönder. Vidkändt.

4. Matilda Hansdotter: Vt har ej annat att upplysa, än att vt, som var inne i den lilla 
kammaren, såg en person hålla en öppen knif, med hvilken han högg i karmen till kam-
mardörren. Vt känner icke sdne och kan således icke säga, om det var någon af dem, 
men vt kan icke i den personen igenkänna någon af de idag vid Rätten närvarande sdne. 
Vidkändt.

Vtna fordra ersättning för sin inställelse och antecknas af sådan anledning, att de äro bo-
ende Martin Johansson Björk 1 1/4 samt de öfrige 1 3/4 mil från tingsstället.

För vidare bevisnings förebringande anhåller åkl om ytterligare uppskof samt yrkar, att 
sdn Hans Johan Andersson måtte förklaras skyldig genast träda i häkte.



Sedan sdne förmält sig vidhålla, hvad de förut i målet yttrat, afsäger HdRn efter öfverläg-
gning följande

Utslag
HdRn finner icke skäl att för närvarande bifalla yrkandet om sdn Hans Johan Anderssons 
häktning, utan uppskjuter målet till 3dje rtgdagen af nästa lagtima Hösteting med hära-
det, då åkl, målsegarne och sdn Julius Andersson vid redan för dem stadgade äfventyr 
samt sdn Johan Martin Andreasson, derest han vill i målet vidare höras, skola iakttaga in-
ställelse vid Rätten, åkl försedd med den vidare bevisning, hvarpå han kan hafva tillgång; 
Åliggande åkl derjemte att vid målets återföretagande nästa ting hafva sdn Hans Johan 
Andersson med tjenliga medel inför Rätten instäld.

v281425.b5120
1880 den 1 Oktober
No 60
Vid upprop af det under No 80 i dbkn vid sista ting senast omförmälda målet emellan 
Krlmn F N Lundgren, åkl, Anders Matiasson i Björnestad och Gustaf Olsson i Östby, 
målsegare, samt Hans Johan Andersson, Julius Andersson och Johan Martin Andreasson 
under Boråsgården, sdn, om ansvar för misshandel och hemfrids störande, tillstädekom-
mer endast åklagaren, hvilken yttrar, att som HdRn för honom utskrifna protokoll i målet 
gått förlorade vid den här i staden under sistliden Augusti månad inträffade eldsvåda, har 
åkl icke kunnat ställa sig till efterrättelse HdRns sista ting meddelade beslut eller för öfrigt 
vidtaga åtgärder för målets bringande till slut. Åkl anhåller alltså om vidare uppskof samt 
del af HdRns föregående protokoll i målet.

Utslag
HdRn uppskjuter målet till tredje rtgdagen af nästa i häradet infallande lagtima Vintert-
ing då åkl och målsegarna vid laga påföljd, sdn Johan Martin Andreasson derest han vill i 
målet vidare höras, samt sdne Julius Andersson och Hans Johan Andersson, vid äfventyr 
af hemtning, skola iakttaga inställelse vid Rätten, till målets utförande beredde.



v281426.b990
1881 den 4 Februari
No 47
Då HdRn efter upprop åter företager det under No 60 i dbkn vid sista ting senast omför-
mälda målet emellan KrLmn F N Lundgren, åkl, Anders Mattisson i Björnstad och Gus-
taf Olsson i Östby, målsegare, samt Hans Johan Andersson, Julius Andersson och Johan 
Martin Andreasson under Boråsgården, sdn, om ansvar för misshandel och hemfrids-
brott, tillstädeskommer endast åkl och anhåller om ytterligare uppskof med målet, samt 
att HdRn måtte meddela föreskrift om sdnes hemtning till nästa ting.

Utslag
afsagdt den 23 Mars 1881
Med målets uppskjutande till 2dra rtgdagen af nästa lagtima ting i häradet, åligger 
målsegarne och sdn Johan Martin Andreasson vid redan stadgadt äfventyr att då till-
städeskomma samt åkl att då hafva med tjenliga medel till Rätten hemtade sdn Julius An-
dersson och Hans Johan Andersson äfvensom att i öfrigt vara till målets slutliga utförande 
beredd.

v281426.b2220
1881 den 19 Maj
No 45
Till följd af HdRns beslut under No 47 i dbkn vid sista ting uppropas nu till vidare han-
dläggning derifrån till denna dag uppskjutna målet emellan KrLmn F N Lundgren, åkl, 
Anders Mattisson i Björnstad och Gustaf Olsson i Östby, målsegande, samt Hans Johan 
Andersson, Julius Andersson och Johan Martin Andreasson under Boråsgården, sdn, om 
ansvar för misshandel och hemfridsbrott; Och tillstädeskommer härvid endast åklagaren, 
hvilken förmäler sig hafva vidtagit åtgärder för att få sdne till Rätten hemtade, hvarom 
han åberopar följande å åkls exemplar af sista tingsprot i målet tecknade bevis.

“Att förestående Julius Andersson och Hans Johan Andersson varit under de senaste 14 dagarna 
af mig efterspanade men ej anträffade; betygar 
Östby den 18 Maj 1881
N A Olsson
Kronorättare”

Och anhåller åkl alltså om ytterligare uppskof med målet till nästa ting.

Utslag
afsagdt den 15 Juli 1881
Målet uppskjutes till andra rtgdagen af nästa i häradet infallande lagtima Hösteting, då 
målsegandena och sdn Johan Martin Andreasson vid redan stadgadt äfventyr skola vid 
Rätten tillstädekomma jemte åkl hvilken eger att då hafva sdne Julius Andersson och 
Hans Johan Andersson till Rätten hemtade.



v281426.b3660
1881 den 29 September
No 31
Uppskjutna och under No 45 i domboken vid sista ting senast omförmälda målet emel-
lan Kronolänsmannen F N Lundberg, åklagare, Anders Mattisson i Björnstad och Gustaf 
Olsson i Östby, målsegande, samt Hans Johan Andersson, Julius Andersson och Johan 
Martin Andreasson, sdn, om ansvar för misshandel och hemfridsbrott, uppropas denna 
dag till vidare handläggning, utan att någon annan af pne än åklagaren låter sig afhöras.
Kdn inlemnar i HdRns sista ting i målet meddelade protokollsutdrag, försedt med bevis 
af fjerdingsmannen N A Olsson i Sandåker, att sdn Julius Andersson och Hans Johan An-
dersson blifvit eftersökta för att inställas inför Rätten, men att de uppehålla sig i Norge 
och derför icke kunnat anträffas. Med anledning häraf anhåller åklagaren om ytterligare 
uppskof.

Utslag
afsagdt den 25 November 1881
Målet uppskjutes till 2dra rtgdagen af nästa lagtima ting i häradet, då åklagaren åligger 
visa, att han i god tid förut vidtagit åtgärder för att med tjenliga medel inställa sdn Julius 
Andersson och Hans Johan Andersson för Rätten. Öfrige parter skola iakttaga inställelse 
vid redan stadgad påföljd.

v281427a.b810
1882 den 2 Februari
No 36
Då till vidare handläggning uppropas det under No 31 i domboken vid sista ting senast 
omförmälda målet emellan KrLmn F N Lundberg, åklagare, Anders Mattisson i Björns-
tad och Gustaf Olsson i Östby, målsegande, samt Hans Johan Andersson, Julius Anders-
son och Johan Martin Andreasson under Boråsgården, sdn, om ansvar för misshandel 
och hemfridsbrott, låter icke någon annan af pne sig afhöras än åklagaren, hvilken efter 
tillkännagifvande, att sdne begifvit sig till Norge och för den skull icke kunnat med kal-
lelse anträffas, anhåller om ytterligare uppskof för sdnes delgifning af HdRns förut i målet 
meddelade beslut.

Utslag
afsagdt den 22 Mars 1882
HdRn förelägger åklagaren att hos vederbörande myndighet begära handräckning för 
sdne hans Johan Anderssons och Julius Anderssons inmanande i häkte, och varder i afbi-
dan härpå målet af HdRn hvilande förklaradt.



v281427a.b4680
1882 den 14 Juni
Särskild rättegångsdag
Sessionen börjadesklockan 11 f.m.
No 86
Domhafvanden anmälde, att han under den 25 nästlidne Maj fått emottaga följande skrifv-
else:

“Till er. På grund af Wette etc  Litt C

Sedan med anledning häraf till fortsatt handläggning denna dag blifvit utsatt det under 
No 36 i dbkn vid innevarande års Winterting med häradet senast omförmälda målet emel-
lan KrLmn F N Lundgren, åkl, Anders Mattisson i Björnstad och Gustaf Olsson i Östby, 
målsegande, samt Hans Johan Andersson, Julius Andersson och Johan Martin Andreas-
son under Boråsgården, sdn, om ansvar för misshandel och hemfridsbrott, tillstädekom-
ma vid målets påropande åkl och målseganden Gustaf Olsson hvarjemte sdn Julius An-
dersson inställes af den från Kronohäktet i Uddevalla honom åtföljande fånggevaldigern 
P A Bergendahl öfrige sdn låta sig deremot icke afhöras men från målseganden Anders 
Mattisson inlemnar åkl ett så lydanade bevis:

“Undertecknad etc, se  Litt D

Sedan protokollen angående målets föregående handläggning blifvit uppläste yttrar Gus-
taf Olsson till rättelse i hvad han förut uppgifvit, att vid auktionen hos Lovisa Olausdotter 
i Björnestad voro sdn Julius Andersson och Hans Johan Andersson de ende som till en 
början trängde sig in i den för aultionsmenigheten tillstängda kammaren, hvarest Gustaf 
Olsson blef skuren och som detta skedde innan flere personer inträngt i berörde kam-

v281427a.b4710
No 86 Litt C
Till Domhafvanden i Wette härad.
På grund af Wette häradsrätt vid nästlidne Winterting meddelade beslut, hvarigenom 
jag förständigades att hos vederbörande myndighet begära handräckning för Julius 
Anderssons från Boråsgårdens häktande och hörande angående misshandel och hem-
fridsbrott hos Anders Mattisson å Björnstad har, efter det sådan handräckning blifvit 
hos Kongl Majt Befallningshafvande i länet begärd, bemälde Andesson denna dag med 
förpassning från fogden i Ide och Marker fögderi hitkommit samt kommer imorgon 
att till cellfängelset i Uddevalla införpassas, får jag ödmjukast anhålla att Herr Dom-
hafvanden täcktes utsätta dag för ransaknings företagande.
Strömstad, i Wette härads Kronolänsmanskontor, den 24 Maj 1882.
F W Lundgren

v281427a.b4730
No 86 Litt D
Undertecknad Anders Mattisson kallad att svara i målet; men har ej något att vidare yt-
tra den hvad jag vid föregående ting uppgifvit, och emedan jag för närvarande är bosatt 
i Fredrikshald, hvar? jag har ständigt och fast arbete, hvilket jag, för uteblifvande går 
förlustig om.
Fredrikshald den 13 Juni 1882
Anders Mattisson



mare, än Gustaf Olsson öfvertygad om, att antingen Julius Andersson efter Hans Johan 
Andersson föröfvade detta brott.

Julis Andersson uppgifver, att han försummat iakttaga inställelse vid Rätten, medan han 
trodde detta vara onödigt för målets afgörande. Han bestrider, att dörren till ofvannämnde 
kammare var låst och vill ej heller medgifva att han hade sig bekant det ingången dit var 
förbjuden; men Julius Andersson vitsordar, att han och Hans Johan Andersson jemte en 
tredje person ingingo i kammaren, sedan dörren, efter hvad Julius Andersson iakttog, 
blifvit af någon annan än sdne öppnad visserligen med svårighet men utan att något våld 
användes. Att Julius Andersson gjort sig skyldig till omstämda knifskärningen, bestrider 
han på det bestämdaste, men erkänner att under skrik och hojtande för omkring i det 
rum hvarest auktionsmenigheten befann sig till hvilket uppförande han föranleddes af 
oenighet, med såväl auktionsförrättaren som enkan Lovisa Hansdotter.

Sedan åkl tillkännagifvit, att sdn Hans Johan Andersson, oaktadt handräckning jem-
väl från de norska myndigheternas sida, ännu icke kunnat anträffass, anhåller han om 
vittnesförhör med närvarande hustrun Matilda Hansdotter under Näsinge, hvilken redan 
tillförne vittnat i målet:

Matilda Hansdotter: får alltså företräda och mottaga erinran om vigten af hennes i målet 
redan gångna sanningsede, på hvilken hon berättar:
Vid ifrågavarande auktions tillfälle i Björnstad såg vt Julius Andersson hota auktionsför-
rättaren genom att med knytnäfven slå i bordet som användes vid auktionsprotokollets 
upprättande, och vt hörde äfven att sdn hojtade och förde oljud i rummet, der auktionen 
pågick. Då Julius Andersson inkommit i den för auktionsmenigheten tillstängda kam-
maren och snafvat omkull öfver en der stående vagga, sökte någon af de innevarande att 
hindra honom från våldsamheter genom att qvarhålla honom, der han låg; men Julius An-
dersson befriade sig snart, och omedelbart derefter hörde vt flera af de tillstädesvarande 
utropa “De skär, de skära oss ihjäl”, men vt iakttog icke om Julius Andersson befann sig å 
den plats i rummet hvarest, efter hvad sedermera visade sig, Gustaf Olsson blef skuren. På 
fråga af åkl vitsordr vt, att ingen annan än sdne Julius Andersson och Hans Johan Anders-
son uppträdde på ett fridstörande sätt vid omvittnade auktionen. Uppläst och vidkändt.

Åkl anförer, att som genom vittnesmålen måst anses ådagalagdt att Julius Andersson och 
Hans Johan Andersson föröfvat de brott, hvarom åtalet handlar, ehuru ej utrönas kunnat, 
hvilkendera förnämligast sig förbrutit, yrkar åkl att Julius Andersson med tillämpning af 
3 Kap 5§ SL ådömas ansvar såväl för de brott, som enl 11 Kap samma lag ligga honom till 
last som och för misshandeln å målsegarna.

Julius Andersson bestrider åkl ansvarsyrkande, hvarefter och då något vidare icke 
förekommer till antecknande parterna få taga afträde från tingssalen medan HcRn öfver-
lägger till följande i parternas närvaro afsagda

Utslag
Emedan Julius Andersson på grund af ifrågavarnde åtal blifvit i häkte inmanad, lemnar 
HdRn slutligt  yttrande öfver åtalet, för såvidt detsamma Julius Andersson angår; Och 
som åkl icke visat, att enkan änkan Lovisa Hansdotter från Björnstad såsom målsegare 
angifvit Julius Andersson till åtal, kan HdRn med föranledande af stdgandet i 11 Kap 13§ 
Strafflagen, icke till pröfning upptaga åkl yrkande om ansvar å Julius Andersson, för det 
han skall vid auktion hos Lovisa Hansdotter den 5 Febr 1880 stört hemfrid; hvarjemte 



och då någon giltig bevisning icke förekommit derom, att Julius Andersson med knif 
sårat eller eljest ofredat målsegandena Anders Mattisson och Gustaf Olsson eller att Julius 
Andersson varit delaktig i den emot dem föröfvade misshandel, HdRn befrias Julius An-
dersson från all påföljd af åtalet, i hvad det angår bemälde två målsegande, men emedan 
Julius Andersson genom eget erkännande och vittnens berättelse är lagligen förvunnen 
att hafva vid förenämnda auktion i Björnstad under rop och hojtningar rusat omkring 
bland auktionsmenighetten och derigenom åstadkommit oväsen, pröfvar med stöd af 11 
kap 15§ Strafflagen HdRn rättvist döma Julius Andersson att för det han genom oskickligt 
uppförande kommit förargelse åstad å ställe der allmän auktion hållits, böta 50 kronor 
äfvensom att utgifva ersättning till de i målet besvärade vittnena Johan Hansson i Mörke-
dalen under Näsinge med 7 kronor 50 öre, till Alfred Andersson i Hällesmörk med 11 
kronor samt till hvar och en af Stenhuggarne August Johansson i Mällegården och Aron 
Andersson från Björnstad med 9 kronor 50 öre.
Alldenstund åkl, genom hvad i målet förekommit, kan anses hafva haft skäl till anstäl-
lande af ifrågavarande åtal, pröfvar, med afseende å ersättningen till de i målet hörda 
vittnena HdRn lagligt förklara ej mindre att, derest Julius Andersson saknar tillgång till 
utgifterna af de honom ådömda vittneslöner ofvanbemälde Johan Hansson, Alfred An-
dersson, August Johansson och Aron Andersson skola sina förenämnda ersättningsbe-
lopp af allmänna medel undfå ersättning för inställelsen vid tinget hvilken ersättning 
HdRn, i enlighet med K F d 6 Aug 1881, bestämmer att utgå med 6 kronor 40 öre till hvar 
och en af Simon Öst under Nedgård, Stenhuggaren August Gustafsson från Mällegården 
och hustrun Matilda Hansdotter under Näsinge samt med 5 kronor till Båtsmannen Mar-
tin Johansson Björk under Solberg.
Julius Andersson må på grund af ifrågavarande åtal ej vidare i häkte hållas, men som han 
ej eger hemvist inom riktet, förständigar HdRn, att han skall till Kronohäktet i Uddevalla 
åter förpassas för att vederbörande myndighet tillhandahållas.
(Besvärshänvisning)

Sessionen afslutades klockan 2 eftermiddagen.


