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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.



v281434.b4380
Vette Häradsrätt
1892 den 5 Februari
No 48
Sedan Handl Viktor Ehnebom i Strömstad den 18 sistlidne Januari till Domhafvanden 
ingifvit ansökan, att Handl C J Carlsson vid Vettelandsbro måtte förklaras skyldig att till 
konkurs afträda sina tillgångar samt Carlsson bifallit denna ansökan hade Domhafvan-
den till denna dag låtit kalla ej mindre sökanden Ehnebom än äfven Carlsson och dennes 
hustru samt makarnas i orten boende borgenärer; och då detta ärende nu företages till-
städeskomma sökanden och gäldenären C J Carlsson, som på fråga upplyser, att han är 
gift med Emma CHarlotta Carlsson, hvilken dock icke låter sig afhöra enär hon uppgifves 
vara af sjukdom hindrad från inställelse.

Herr Kronofogden Ljunggren, som erhållit förordnande icke blott att uppteckna gäldenä-
rens tillgångar och skulder utan äfven att taga gäldenärens egendom och böcker i vård 
till dess gode män utsedda blifvit, har till Domhafvanden aflemnat bouppteckning i två 
exemplar öfver gäldernärens tillgångar och skulder, i hvilken handling de förra beräknats 
i värde till 7 695 kr 71 öre och skulderna upptagits till 14 778 kr 83 öre. Härtill uppgifver 
gäldernären nu dels såsom tillgång ett mindre parti foder af sämre beskaffenhet, en ar-
betssläde, tre st väfskedar, en spinnrock, en guldring och bräder passande till klädsel för 
omkring 3o kr dels ock bland skulderna till beloppet obekant kommunalskatt.

Efter anteckning häraf får gäldenären enligt Ordförandens förestafvande aflägga den 26 § 
Konkurslagen föreskrifna ed.

Åtskilliga borgenärer äro närvarande och uppgifva följande fordringsbelopp:

Handl Viktor Ehnebom i Strömstad    341 kr
Samme man såsom ombud för Handelsfirman
Johansson & Bosren i Göteborg      46:44
för Carl Eriksson & Co i Örebro     111:-
för O F Carlsson i Strömstad       35:-
Herr Konsul I H Sylvander för sin firma     80:-
Anton Johansson i Tjufveröd för R
Svensson i Tjöstad               1414:33
hvar från dock skall afräknas     475 kronor
för telfonstolpar
Anton Johansson uppgifver dessutom för
R Svennson på grund af dennes
vexelaccepter för gäldenären              1200:-
Handl A C Christensson i Strömstad   102:87
Konrad Christensson gm N A Ljungqvist  199:60
Slagtaren I JOhansson i Strömstad gm Ljungqvist     6:45
Svante Edlund i Strömstad gm Ljungqvist    45:41
Otto Olausson i Blåskog gm Ljungqvist   243:67
Samuel Johansson i Kållekind genom Ljungqvist          375:-
Hans Andersson i Bastekärr gm Ljungqvist             250:-
Martin Karlsson i Kållekind likaledes
genom Ljungqvist                 420:-
Handesfirman Clas Hedelin genom



v281434.b4400
Vette Häradsrätt
1892 den 5 Februari
No 49
Jemlikt borgensmännens val förordnas Kronolänsman F W Bendroth att såsom god man 
under händer taga och förvalta Handl C J Carlssons vid Vettelandsbro och hans hustru 
Emma Charlotta till konkurs afträda tillgångar, vid utöfning af hvilken befattning Ben-
droth åligger att ställa sig till efterrättelse hvad gällande konkurslag härom stadga.

Bokhållaren J A Börjesson      288:33
Hilmer Hansson i Mardal      150:-
Herr Konsuln o Riddaren V T Lundgren    580:-
Handl M Björkman i Strömstad       65:-
Strömstad Sparbank genom dess
direktör M Peilitz       600:-
Levin Nelson i Fritsla genom Kronolmn
F W Bendroth       237:-
Fru Amalia Viklund i Oxtorp              1500:-
Handl H Hansson i Strömstad     412:-
Samma man för Hilmer Hansson     350:-

Borgernärena tillkännagifva att de anse att boets förvaltande kan anförtros åt en god man 
och utse härtill enhälligt Kronolänsman F W Bendroth, hvilken äfven skall särskildt föror-
dnas till denna befattning.

Ordföranden tillkännagifva, att Herr Kronofogden S Ljunggren skall erhålla förordnande 
att vara ombudsman i konkursen samt att inställelsedagen är utsatt till den 13 nästkom-
mande April.
Som gäldenärens hustu icke är närvarande tilkännagifver Ordföranden att henne åligger 
med ed bekräfta bouppteckningens rigtighet å den dag under tinget hvilken framdeles 
såsom den sista varder bestämd.

v281434.b4400
Vette Häradsrätt
1892 den 5 Februari
No 50
Herr Kronofogden S Ljunggren förordas att vara Rättens ombudsman i Handl C J Carls-
sons vid Vettelandsbro och hans hustru Emma CHarlotta vid HdRn anhängiggjorda 
konkurs och lärer Ljunggren icke underlåta att ställa sig till efterrättelse, hvad som för 
utöfning af sådan befattning är i gällande konkurslag stadgat.



v281434.b4490
Vette HäradsRätt
1892 den 5 Februari
No 55
Kronolänsman F W Bendroth anmäler, att han i häkte inmanat Handl C J Carlsson vid 
Vettelandsbro för det han begagnat sig af vexel med vetskap derom att den som å vexeln 
tecknats såsom acceptant hvarken sjelf skrifvit eller låtit låtit skrifva sitt namn på vexeln 
samt anhåller att ransakning härom nu måtte med Carlsson företagas.

Sedan HdRn härtill gifvit bifall föreställes Carlsson inför rättten och skall här anteck-
nas, att han,som afträdt sina tillgångar till konkurs, förut idag aflagdt föreskrifven ed för 
konkursgäldenär.

Tillfrågad om sina lefnadsförhållanden uppgifver Carlsson att han är född 1858 i Skee 
församling, der han föräldrar, som båda äro döda, voro hemmansegare. Han vistades i 
föräldrahemmet till dess han år 1873 konfirmerades och har sedermera under några år 
varit sjöman. Han gifte sig för 7 1/2 år sedan med Emma Charlotta Carlsson och har med 
henne tre lefvande barn. För omkring 7 år sedan började han att idka diversehandel vid 
Vettelandsbro. Den vexel, hvarom nu är fråga, har han så tillsvida förfalskat, att sedan 
han skrifvit en vexel ä 350 kronor att betalas af Hilmer Hansson i Mardal, hade den till-
talade på vanligt sätt å vexeln tecknat ordet “accepteras”, och derunder genom annan 
person låtit teckna Hilmer Hanssons namn. Då detta skedde, var den tillt icke nykter, men 
han har sedermera lemnat vexelnsåsom liqvid till Handl H Hansson i Strömstad, hvilken 
äfven i sådant afseende mottagit vexeln. denna inlemnas af åklagaren och har följande 
lydelse:

= 1 ===========================================
“Wettelandsbro den 17 december 1891. För Kr 350 den 17 Mars 1892 behagade Ni emot denna 
sola** vexel betala till mig sjelf eller order Kronor Trehundrafemtio som i räkning gäller E n l i g t 
advis*
Hilmer Hansson  C J Carlsson
Mardal
Betalbar i Strömstad
Öfverlåtes till Handl H Hansson i Strömstad den 20 december 1891
C J Hansson
H Hansson”
===============================================

Då Handl Hansson icke är närvarande tillsäger Ordföranden, att han skall efterskickas och emel-
lertid inlemnar åklagare två andra vexlar, hvilka tillt Carlsson äfven skall falskeligen skrifvit och 
derefter belånat i Göteborgs Enskilda Banks afdelningskontor här i staden; vaande berörde två 
vexlar så lydanade:

* advis = (avis) ung. tillstyrkande
** sola bevis = en växel utfärdad i ett (1) exemplar



= 2 ===========================================
“Wettelandsbro den 21 September 1891 Kronor 100 den 21 December 1891 behagade Ni betala 
emot denna solo vexel till mig sjelf eller order Kronor Etthundra. Valuta bekommen, som i räkning 
gäller Enl advis
Hilmer Persson  C J Carlsson
Treje

Betalas i Strömstad
Att betala till Göteborgs Enskilda Banks afdelningskontor i Strömstad eller order Valuta erhållen
C J Carlsson
Bevis om vexelprotest*.”
=============================================

= 3 ==========================================
“Wettelandsbro den 23 September 1891. För Kr 161 -75 den 23 December 1891 behagade Ni emot 
denna sola vexel betala till mig sjelf eller order Kronor Etthundrasextioen -75 öre som räkning 
gäller Enl advis
Hilmer Persson  C J Carlsson
Treje

Betalbar i Strömstad

Att betala till  Göteborgs Enskilda Banks afdelningskontor i Strömstad eller order Valuta bekom-
men
C J Carlsson

Bevis om vexelprotest.”
=============================================

Hilmer Carlsson, som är i tingssalen närvarande, företräder vid pårop och tillkännagifver 
att han af oförstånd i banken inlöst förestående två vexlar emedan han icke ville blifva 
utsatt för lagsökning och tilltade Carlsson vidgår, att han falskeligen försett vexlarna med 
Hilmer Perssons namnteckning och derefter belånat dem i banken.

Handl H Hansson, som nu tillstädeskommit, yttrar att han af tillt Carlsson såsom liqvid 
emottagit här ofvan först anmärkta vexeln någon dag före sistlen jul och har allt sedan 
dess haft vexeln förvarad blan sina öffriga handlingar. Emellertid fick Hansson höra 
omtalas att den tillt före vexelns aflemnande till Hansson förgäfves försökt att få vexeln 
belånad i Enskilda banken, men att vexelns belånande der vägrats i den förmodan att 
vexeln var falsk. Då Hansson mottog vexeln, ansåg han den vara rigtig, och som han vis-
ste, att Hilmer Hansson i Mardal var en vederhäftig man, ansåg han den äfven för god. 
Då  emellertid Hansson ryktesvis fått höra att den tillt haft andra falska vexlar belånade, 
så öfverlemnade han med anmälan härom den till honom aflemnade vexeln idag till Herr 
Kronofogden Ljunggren, som lärer förordnat om den tilltalades häktande.

Den tilltalade erkänner allt som mot honom angifvits men säger sig icke förut hafva varit 
för brott tilltalad.
Åklagaren tillsäges taga afträde och den tilltalade utföres ur tingssalen, medan Härad-
srätten beslutar följande i parternas närvaro afsagda

* Växelprotest ska upprättas i de fall postväxeln inte betalats på förfallodagen (om den är försedd med detta datum) eller 
vid uppvisandet (om postväxeln saknar datum).



Utslag
Som ifrågavarande af tilltalade Carlsson förfalskade vexlar blifvit af honom använda och 
belånade här i staden, finner Häradsrätten det icke tillkomma sig att med ifrågavarande 
ransakningsmål taga vidare befattning, utan må åklagaren vid verderbörande domstol 
fullfölja åtalet i afbidan hvarpå dock tilltalade Carlsson skall i häkte förblifva.
v287303.b590
Strömstad Rådhusrätt
den 10 Februari 1892

No 26
S.D. företogs ransakning med för förfalskningsbrott tilltalade och häktade Handl Carl 
Johan Carlsson från Vettelands bro på grund af en från Stadsfiskalen F W Bendroth den 6 
till Rättens Ordförande inkommen rapport så lydanade:

“Till Rådhusrätten i Strömstad   Bil No 5

och då detta mål i Åkl närvaro nu företogs blef tilltalad Carlsson frånb häktet förehemtad.

Efter uppläsandet af ofvanintagna rapport och sedan åkl utöfver densamma s innehåll upp-
gifvit att förfalskningen afsåge 3ne till Häradsrätten inlemnade vexlar, af hvilka Carlsson 
erkänt sig hafva förfalskat två och med kännedom om förfalskningen begagnat sig af den 
tredje; att samtliga vexlarne varit belånade här i staden två i Göteborgs Ensk Bank afd 
kontor och den tredje hos enskild person; att HdRn med anledning häraf hänvisat målet 
till RRn; samt att HdRn inför hvilken Carlsson erkänt sitt brott och afgivit fullständig 
berättelse om sina lefnadsomständigheter förordnat att Carlsson skulle i häkte förblifva, 
hördes Carlsson hvarvid han till alla delar erkände riktigheten af hvad åkl härofvan up-
pgifvit.

Ordföranden anmälde att hvarken protokollet öfver ofvanomförmälda ransakning vid 
HdRn eller dit ingifna 3ne vexlarna ännu kommit Odf tillhanda; Och blef med anledning 
häraf och för införskaffande genom åkl försorg af den tilltalades prestbetyg den vidare 
ransakningen uppskjuten till framdeles utsättande dag då Carlsson, som nu skulle till 
häktet återförpassas, borde åter inställas och dertill vederbörande målsegare skulle inkal-
las.

v287303.b570
No 26 Bil nr 5
Till Rådhusrätten i Strömstad
Sedan jag i min egenskap af Kronolänsman i Wette härad vid Wette häradsrätt tillta-
lat Handlanden Carl Johan Carlsson vid Wättelandsbro för förfalskning, men vid med 
Carlsson denna dag hållen ransakning Häradsrätten funnit brotte vara begånget här i 
staden och derför hänvisat ärendet till denna stads Rådhusrätts handläggning, så får 
jag härigenom anmäla, att Carlsson förvaras i stadens häkte i afbidan på ransakning för 
berörde brott.
Strömstads stadsfiskalskontor den 5 Februari 1892
F W Bendroth



v287303.b620
Strömstad Rådhusrätt
den 15 Februari 1892
No 31
S.D. Sedan allmänna åklagaren Stadsfiskalen F W Bendroth för ordf anmält att angifvelsen 
om ytterligare vexelförfalskning emot för förfalskningsbrott, hvarom förmäles under No 
26 härofvan i DB, häktade och tilltalade Handl Carl Johan Carlsson från Vettelandsbro 
blef Carlsson i åkl närvaro från häktet förehemtad för ransaknings undergående ; Och 
anmälde sig härvid ss målsegare Otto Olausson fr Blåskog.
Det skulle här antecknas att Wette Häradsrätts ransakningsprotokoll och der företedda 
vexlar icke till R Rätten inkommit.
Åklagaren företedde dels prestbetyg eng Carlsson, så lydanade:

“Prestbetyg för häktade  Bil No 1

dels ock denna vexel

“Wettelandsbro den 5 Oktober 1891. För Kr 200:- den 5 januari 1892 behagade Ni emot denna sola 
vexel betala till mig sjelf eller order Kronor Tvåhundra, som i räkning gäller enligt advis.
Otto Olausson, Blåskog  C J Carlsson
Betalbar i Strömstad

Tväröfver: Attesteras Otto OLausson, Blåskog. 
På baksidan: Att betal till Göteborgs Enskilda Banks afdelningskontor i Strömstad eller order. 
Valuta erhållen. C J Carlsson

v287303.b650
DB No 31 Bil No 1
Afskrift:
Prestbetyg för häktade Förpantare och Handl Carl Johan Carlsson
Lefnadsomständigheter före ankomsten till fängelset
Födelseår m m:
Född den 25 April 1858 (femtioåtta) i Folkestad af Skee socken Wette härad Bohuslän 
Föräldrarnes nman m m:
Förpant. Carl Andersson och hustrun, begge döda, fadren den 12/6 1891
Uppfostran m m:
Erhållit sjämans betyg 1874, under senare år idkat handel. Admitterades till H H Nat-
tvard 1873 med vitsord om hjelplig kristendomskunskap.
Ogift eller gift m m:
Gift sedan 1884 med Emma Charlotta Carlsdotter, född 21/2 1860, hvilken jemte 3 mind-
eråriga barn lefva
De församlingar der personen varit mantalsskrifven m m:
Skee
Om, när och ansvar anledning tillförne häktad m m:
Har icke varit förlustig medborgerligt förtroende.

Skee den 10 febr 1892
C A Ekstedt
P.l.



År 1892 den 8 januari blef denna vexel på britande betalning protesterad; betygas Strömstad som 
ofvan
Carl Folcker”

Sedan Otto Olausson, som fick taga vexeln i skärskådanade, bestämdet förklaradt att han 
icke skrifvit sitt namn å vexeln och att han icke heller bemyndigat annan person att gär 
det samt att han den 2 sistl Januari efter anmaning ej af oförstånd inlöst vexeln, som till 
kapital ränta och kostnader då uppgått till 204 kr 90 öre, i Göteborgs Ensk Banks afdeln-
ingskontor härstädes, der den varit af Carlsson diskonterad, hörde Carlsson, hvarvid han 
erkände att han, för omsättning af en äldre äkta vexel å större belopp, falskeligen skrifvit 
Otto Olaussons namn å ifrågavarande vexel. Och yrkade ingen köpare härför å Carlsson 
laga ansvar äfvensom att honom måtte åläggas till ingen utgifva ersättning för hans för-
lust.

På särskilda frågor af ordföranden berättade Carlsson som ej hade något att erinra i ans af 
berörde yrkande, han omkring 7 år drifvit handel, som han börjat med ringa rörelsekapi-
tal, att affärerna emellertid gått bra ända tills han för omkring 2 1/2 år sedan i följd af 
dåligt sällskap blifvit begifven på starka drycker som han sedan dess sin omåttlighet 
förtärt; att då hans affärer genom detta lefnadssätt blifvit dåliga han börjat att genom 
vexlar skaffa sig penningar; att han för omkring 1 1/2 år sedan första gången gjort sig sky-
ldig till vexelförfalskning, dervid han till inlösen af en förfallen vexel falskeligen skrifvit 
en omsättningsvexel, men hvilkens namn han dervid användt kunde han icke erinra sig; 
att han sedermera många gånger förfalskat omsättningsvexlar, hvarvid han alltid varit 
drucken dock icke till den grad att han ej visste hvad han gjorde utan hade han snarare 
berusat sig för att få mod och för att döfva samvetsqvalen; samt att han nu kände djup 
ånger äfver sina brott.

Stadsfiskalen Bendroth, som var syssloman i Carlssons för kort tid sedan började konkurs 
upplyste, att staten utvisade omkring 7000 kronors tillgångar och 14000 kronors skulder.
Sedan Carlsson, på fråga, upplyst att han f n hade falska vexlar, huru många visste han 
ej, belånade i bankkontoret härstädes, bland hvilka han dock erinrade sig 2ne redan för-
fallna, den ena med Hilmer Perssons i Treje namn och den andra med Hilmer Erikssons i 
Folkestad namn, blef i anledning häraf och i afvaktan på protokoll och vexlar från HdRn 
ransakningen uppskjuten till Måndagen den 22 dennes kl XI f.m. då Carlsson åter skulle 
från häktet inställas och dertill vederbörande målsegare, som icke blifvit i saken hörde 
skulle behörigen inkallas.



v287303.b870
Strömstad Rådhusrätt
den 22 Februari 1892
No 38
S.D. I närvaro af allm åklagaren Stadsfiskalen F W Bendroth företogs åter det från den 
15 innevarande månad uppskjutna ranskjutningsmålet angående för förfalskningsbrott 
tilltalade och häktade handlanden Carl Johan Carlsson, hvarvid den tilltalade från häk-
tet förehemtades, och anmälde sig såsom målsegare Hilmer Hansson i Mardal, Hilmer 
Persson i Treje, Otto Olausson i Blåskog och Handlanden H Hansson i Strömstad, alla 
personligen, Hilmer Eriksson i Folkestad genom lagligen befullmäktigadt ombud Herr 
Kronofogden v Hsd Sven Ljunggren samt Göteborgs Ensk Banks Afd Kontor i Strömstad 
gen lagl befullmäktigadt ombud Herr v Konsuln o Ridd W T Lundgren.

Sedan protokollen från de föregående ransakningstillfällena blifvit upplästa och lem-
nade utan anmärkning, anmälde Ordföranden, att dnder den 20 innevarande månad med 
skrifvelse från Domare Embetet i Norrvikens domsaga till honom inkommit det inför 
Wette Häradsrätt den 5 i samma månad förda ransakningsprotokoll jemte de omförmälda 
trenne vexlar; varande protokollet som nu föredrogs af följande lydelse:

“Utdrag af Domboken etc  Bil No 12

Sedan såväl åkl som den tilltalade förklarat sig icke hafva något att anmärka mot ofvan-
intagna protokollsutdrag fick Hilmer Hansson taga den å honom dragna vexeln i skär-
skådande, hvarvid han förklarade sig hvarken sjelf hafva skrifvit eller låtit annan person 
skrifva hans under ordet “accepteras” tecknade namn och hemvist samt att han som icke 
heller vore Carlsson något skyldig en gång förut för att hjelpa honom skrifvit på en vexel 
á 150 kr, som förföll den 14 sistl December.
Carlson, som härefter fick taga del af vexeln återtog nu sin inför Häradsrätten lemnade 
uppgift och vidgick, att han sjelf skrifvit Hilmer Hanssons namn. 
Handlanden Hansson, hvilken, såsom han inför Häradsrätten uppgifvit af Carlsson erhål-
lit vexeln i liqvid för varor yrkade åläggande för Carlsson, att ersätta Hansson den förlust, 
han genom förfalskningen kunde komma att vidkännas.

Under vidhållande af sitt inför Häradsrätten gjorda bestridanade af all kännedom 
angående tillkomster af de der förtedde tvenne vexlarna å respektive 100 Kr och 161 kr 
75 öre af hvilka han jemväl nu fick taga del, uppgaf Hilmer Persson i Treje, att han för 
omkring två år sedan hjelpt Carlsson med sitt namn å en vexel å 100 kr och seddan denna 
blifvit inlöst ytterligare en å 120 kr; att Persson emellertid icke återbekommit namnen å 
dessa vexlar; att ifrågavarande falska vexlar af Persson inlösts på så sätt, att han till betal-

v287303.b810
DB No 38 Bil No 12
Utdrag af Domboken, 
hållen vid lagtima Vinterting i
Vette härad å tingsstället i Ström-
stad den 5 Februari 1892
[Kopia av ovan angivna protokoll (v281434.b4490)
Vette HäradsRätt
1892 den 5 Februari



ning accepterat en af kassören i banken dragen vexel å omkring 270 kr samt att i banken 
förevisats honom ytterligare en af Carlsson dragen med Perssons accept försedd vexel å 
260 kr hvilken Persson jemväl förklarade vara falsk; yrkande Persson å den tilltalade taga 
ansvar jemte ersättningsskyldighet.
Med anledning häraf uppgaf tilltalade Carlsson, på fråga, att han icke kunde redogöra för 
hvart de af Persson omnämnda tvenne äldsta vexlarna tagit vägen; att han emellertid icke 
behållit dem till ledning vid namnförfalskningarna hvilka han i allmänhet verkstäldt så 
att säga på fri hand, samt att den af Persson sist omnämnda vexeln å 260 kr jemväl vore 
falsk och af honom insändts till banken i och för omsättning af de tvenne nu föreliggande 
falska vexlarne, men att han icke kunde förstå, hvarför den icke blifvit för sådant ändamål 
använd.

Med anledning häraf uppgaf Carlsson på fråga af Ordf, att han tilltrodde sig kunna med 
säkerhet afgöra, hvilka vexlar som vore falska och hvilka vexlar som vore äkta blott han 
blef i tillfälle att taga del af dem.

Hilmer Erikssons i Folkestad ombud uppgaf; att hans hufvudman icke sjelf eller genom 
annan person tecknat sitt namn å någon Carlssons vexel, sedan Hilmer Eriksson accept-
erat en den 8 Maj 1891 af Carlsson  dragen, den 8 Aug samma år förfallen vexel å 135 kr 
hvilken vexel, som blifvit protesterad, nu af ombudet uppvisades men hade Hilmer Er-
iksson hört uppgifvas, att en af honom accepterad vexel å 100 kr blifvit i början af denna 
månad protesterad; och om så vore förhållandet, vore denna vexel, som Hilmer Eriksson 
dock ej sett, föfalskad af Carlsson, som dragit densamma.

Med anledning häraf vidgick Carlsson, att han jemväl förfalskat sist omförmälda vexel, 
hvilken användts till omsättning af den äldre äkta vexeln.

Sedan Kronofogde Ljunggren anhållit om ersättning för inställelsen med 10 kr, ingaf ben-
kens ombud en så lydande skrift:

“Till Rådhusrätten i Strömstad etc  Bil No 13

som upplästes men förklarade ombudet sig villigt, att derest de under rättegången nu 
omnämnda förut icke företedda trenne accepterna neml en af Hilmer Persson i Treje å 260 

v287303.b840
DB No 38 Bil No 13
Till Rådhusrätten i Strömstad
Då undertecknad blifvit kallad att såsom målsegare höras i åtalet mot förra handlanden 
C J Carlsson, får undertecknad härvid afgifva det yttrande, att hittils ingångna liqvider 
för vexlar trasserade af den tilltalade, äfvensom de utsökningsamål som i anledning af 
dylika vexeltransaktioner hittils förekommit icke gifvit anledning antaga annat än att 
acceptanterna skrifvit eller låtit teckna sina namn, hvadan undertecknad saknar anled-
ning att i följd af åtalet framställa något ansvarsyrkande mot den tilltalade, hvaremot 
icke bör lemnas oanmärkt, att enligt på sednare tiden vunna upplysningar den tillta-
lades affärer i vexelform antagit ett omfång större än han egt förmåga att öfverskåda, 
ordentligt notera eller i minne behålla.
Strömstad den 22 Feb 1892
För Göteborgs Ensk Banks afdelningskontor i Strömstad
W F Lundgren



kr, en af Otto Olausson i Blåskog å 100 kr och en af Hilmer Eriksson i Folkestad å likaledes 
100 kr ännu af banken innehades vid nästa rättegångstillfälle framlägga dem för Rn för 
utrönande af vexlarnas äkthet; Och blef med anledning häraf den vidare ransakningen 
uppskjuten till fredagen den 20 innevarande månad kl I e.m. då sist omförmälda trenne 
målsegare jemte behörigt ombud för bankkontoret härstädes hade att vid laga påföljd åter 
iakttaga inställelse, ombudet medhafvande ofvanuppgifna trenne vexlar; Och skulle den 
tilltalade som nu till häktet återfördes, då åter här inställas.

v287303.b910
1892 den 26 februari
Strömstad Rådhusrätt
den 26 Februari 1892
No 45
S.D. företogs åter det från den 22 dennes till denna dag uppskjutna ransakningsmålet 
ang för förfalskningsbrott tilltalade och häktade Handlanden Carl Johan Carlsson från 
Wettelandsbro, hvarvid i närvaro af allm åklagare Stadsfiskalen F W Bendroth tilltalade 
Carlsson från häktet förehemtades; och anmälde sig såsom målsegare Göteborgs Ensk 
Banks Afdelnigskontor härstädes genom Herr vice Konsuln och Riddaren W F Lundgren, 
Otto Olausson i Blåskog och Hilmer Persson i Treje personligen, den senare med Olaus 
Eliasson i Strömstad såsom rättegångbiträde, samt Hilmer Eriksson i Folkestad genom sitt 
förut i målet begagnade ombud Herr Kronofogden Sven Ljungqvist härstädes.

Sedan protokollet för förra ransakningstillfället blifvit uppläst och lemnade utan an-
märkning företedde Bankens ombud 3ne vexlar, så lydanade:

1. Wettelandsbro den 1 December 1891. För Kr 260 Bil Treje

2. Wettelandsbro den 12 November 1891. För Kr 100 Bil Blåskog

v287303.b920
DB No 45 
Bil Treje
“Wettelandsbro den 1 December 1891. För Kr 260
den 1 Mars 1892 behagade Ni mot denna sola vexel betala till mig sjelf eller order kro-
nor Tvåhundrasextio som i räkning gäller enl advis
Hilmer Persson Treje  C J Carlsson
Betalas i Strömstad
Tvärsöfver: Accepteras Hilmer Persson Treje. 
På baksidan: Att betala till Göteborgs Enskilda Banks Afdelningskontor i Strömstad. 
Valuta erhållen. C J Carlsson”

Bil Blåskog
“Wettelandsbro den 12 November 1891. För Kr 100
den 12 Vebr 1892 behagade Ni = Treje = kronor Ethhundra som i räkning gäller enl advis
Otto Olausson Blåskog  C J Carlsson
Tvärsöfver: Accepteras Otto Olausson Blåskog.
På baksidan: Att betala = Treje = C J Carlsson Bevis om protest den 15 Febr 1892”



3. Wettelandsbro den 7 November 1891. För Kr 100 Bil Folkestad

Samtliga dessa vexlar förklarade såväl Carlsson, som vederbörande målsegare vara falska 
hvarvid Hilmer Erikssons ombud företedde den i protokollet för den 22 februari omför-
mälda äkta vexeln och utvisade en jämförelse mellan denna vexel en i ögonenfallande 
olikhet mellan Hilmer Erikssons egen och den förfalskade namnteckningen.

Hilmer Perssons rättegångsbiträde angaf en längre skrift, hvaraf följande skulle här inta-
gas:

“Till Strömstads Rådhus Rätt =:=:=:=:=:
Slutligen yrkar jag -------

Bil Folkestad
“Wettelandsbro den 7 November 1891. För Kr 100
den 7 Februari 1892 behagade Ni = Treje = kronor Etthundra som i räkning gäller enl 
advis.
Hilmer Eriksson Folkestad C J Carlsson
Betalbar i Strömstad
Tvärsöfver: Accepteras Hilmer Eriksson Folkestad
På baksidan: Att betala = Treje = C J Carlsson. Bevis om protest den 10 Febr 1892.”

v287303.b930
Till Strömstads Rådhus Rätt!
Som undertecknad blifvit under slutet af December månad 1891, eller i Januari månad 
innevarande år, intalad af Banktjenstemännen på Göteborgs Enskilda Bankafdelning 
här i staden, att med min namnteckning axeptera till betalning en af Banktjenstemän-
nen; färdigskrifven vexel detta uti ändamål att infria en i Banken befintlig vexel; som 
voro med min namnteckning aksepterad till betalning; och ehuru jag anhöll om anstånd 
hos Banktjenstemännen; för att rådfråga mig hos personen, som hade sakkännedom om 
hvad vexlen hade att betyda; kunde något anstånd icke beviljas, utan förestäldes mig 
det värsta, om jag icke genast med min namnteckning aksepterade förbemälde vexel 
till betalning.
Och då det först kommit till min säkra kännedom; den 5 i denna månad, vid förhör 
med Carl J Carlsson i Grålös, att den af mig sålunda inlösta vexeln, aldrig varit af mig 
sjelf eller genom annan person, med mitt tillstånd aksepterad till betalning, än det, som 
jag nu på det bestämdaste protesterar, och bestrider, all betalningsskyldighet; af förbe-
mälde vexel, som jag blifvit förledd; och intalat, att akseptera till betalning.
Härförutan; har jag ryktesvis låtits berätta mig, att flera vexlar ska finnas i bemälde 
Göteborgs Enskilda Bankafdelning som skall vara med min namnteckning aksepterade; 
till betalning hvadan jag jemväl protesterat emot all betalningsskyldighet, jemväl emot 
dessa vexlar, det måtte varda en eller flera och anhåller jag om bevis öfver dessa pro-
tester; för att jemlikt stadgandet uti 26§ utsökningslagen, intagas uti allmänna Tidnin-
garne.
Slutligen yrkar jat att som Bankens ombud hittills lär hafva förnekat, att vid Rådhusrät-
ten förete alla de vexlar, som bemälde Carl J Carlsson i Grålös, kan hafva tillverkat det 
måtte Göteborgs Enskilda Bankafdelning antingen vid verkande högt vite, eller och vid 
påföljd af fordringsrätten förlust varda förelagda, att å dag som Rådhus Rätten täcktes 



som upplästes, hvarefter Martin Carlsson i Kollekind företrädde och anmälde att han i 
bankkontoret sett en med hans accept försedd vexel á 75 kronor, hvilken han bestämdt 
förklarade vara förfalskad.
Med anledning häraf uppgaf tilltalade Carlsson att han hade anledning antaga att såväl 
den af ett Carlsson omnämnda som några andra af de i banken belånade vexlarna voro 
falska, hvilket han med säkerhet kunde utröna, om han blefve i tillfälle att taga del af 
dessa vexlar; och sedan bankens ombud förklarat sig icke hafva något att deremot erinra, 
beslöts att för sådant ändamål uppskjuta ransakningen till MÅndagen den 29 dennes kl 
XII f.m. hvaremellertid Carlsson, som nu till häktet återföres, skulle för ofvan uppgifna 
ändamål under bevakning inställas i bankkontoret, och ålåge det banken att vid nästa rät-
tegångstillfälle, då jämväl öfrige målsegande hade att v.l.p.* tillstädeskomma,förete samt-
liga vexlar, som, vid undersökningen, af den tilltalade uppgifvits vara falska och hade åkl 
att till samma tid inkalla de personer, hvilkas namn förekomma å samma vexlar.

v287303.b970
Strömstads Rådhusrätt
den 29 Februari 1892
No 49
Företogs åter det från den 26 dennes, No 45 i DB till denna dag uppskjutna ransakningsmålet 
angde för vexelförfalskning tilltalade och häktade Landthandlanden Carl Johan Carlsson 
från Wettelandsbro, hvarvid i närvaro af allmänna åklagaren Stadsfiskalen F W Bendroth, 
af målsegandena anmälde sig Göteborgs Enskilda Banks afdelningskontor härstädes ge-
nom sitt förut imålet begagnade ombud Herr vice Konsuln och Riddaren W F Lundgren, 
Hilmer Persson i Träje genom lagligen befullmäktigadt ombud Olaus Eliasson i Ströms-
tad, Martin Carlsson i Kollekind personligen och Hilmer Eriksson i Folkestad genom Herr 
Kronofogden Sven Ljunggren; och blef den tilltalade från häktet förehemtad.

Sedan protokollet för sista ransakningstillfället blifvit uppläst och af samtliga parter lem-
nats uta anmärkning, anmälde sig såsom nya målseganden Samuel Johansson i Kolle-
kind, Hilmer Johansson i Bastukärr och Handlanden Carl Pehrsson i Strömstad.
Bankombud inlemnade 4 st vexlar, hvilka tilltalade Carlsson, som varit i tillfälle att gran-
ska samtlige af honom belånade vexlar, erkänt och jemväl nu vidhöll vara falska; varande 
dessa vexlar af följande lydelse:

1. “Wettelandsbr den 12 December 1891 För kr 175
den 15 Mars 1892 behagade Ni emot denna sola vexel betala till mig sjelf eller order Kronor Ett-

bestämma, att då förete alla de vexlar, som Carl J Carlsson; kan hafva utfåndat i mitt 
namn; ithy, om så icke sker, så skulle dels jag aldrig kunna blifva på lång tid frikändt 
från resor, hit till RådHus Rätten; dels och att bemälde Carl J Carlsson skulle så snart 
Banken hade förfallen någon af honom förfalskat vexel, blifva förpassad, att resa fram 
och tillbaka, emellan straffanstalten; och Strömstad;
Slutligen yrkar jag att blifva ersatt för mina resor, för skjuts och dagtraktamenten; af 
allmänna medel, efter de grunder lag stadgar.
Strömstad den 26 februari 1892
Hilmer Persson i Treje
genom Olaus Eliasson i Strömstad

* v.l.p. = vid laga påföljd



hundrasjuttiofem som i räkning gäller enladvis.
Otto Olausson, Blåskog  C J Carlsson
Betalbar i Strömstad
Tvärsöfver: Accepteras Otto OLausson Blåskog
På baksidan: Att betala till Göteborgs Enskilda Banks Afdelningskontor i Strömstad eller order. 
Valuta erhållen C J Carlsson”

2. “Wettelandsbro den 12 December 1891. För Kr 150
den 12 Mars 1892 behagade Ni =1) = Kronor Etthundrafemtio som i räkning gäller enl advis
Hilmer Johansson, Bastekärr C J Carlsson
Betalbar i Strömstad
Tvärsöfver: Acceptera Hilmer Johansson, Bastekärr
På baksidan: Att betala = 1) = erhållen C J Carlsson
Carl Pehrsson”

3. “Wettelandsbro den 14 December 1891. För Kr 145
den 14 Mars 1892 behagade Ni = 1) = kronor Etthundrafyrtiofem som i räkning gäller enl advis
Samuel Johansson i Kollekind C J Carlsson
Betalbar i Strömstad
Tvärsöfver: Accepteras Samuel Johansson Kollekind
På baksidan: Att betala till = 1) = erhållen C J Carlsson”

4. “Wettelandsbro den 18 December 1891. För kr 75
den 18 Mars 1892 behagade Ni = 1) = kronor sjuttiofem som i räkning gäller enl advis
Martin Carlsson Kollekind C J Carlsson
Tvärsöfver: Acceptera Martin Carlsson Kollekind
På baksidan: Att betala till = 1) = erhållen C J Carlsson”

Efter tagen del af vexlarna förklarade samtliga accfeptanterna att de hvarken skrifvit eller 
låtit skrifva sina respektive nam derå, hvaremot öfverlåtaren Carl Johansson erkände sin 
namnteckning å vexeln 2)

Hörd ang dessa förfalskningar erkände den tilltalade att han på samma sätt som förut 
uppgifvits förfalskat och sig nytta begagnat dessa 4 vexlar, för hvilka förbrytelser veder-
börande målsegande å honom yrkade ansvar om ersättning.

Sedan Carlsson härefter på fråga uppgifvit att han icke visste skillnaden mellan en god-
kännare och utgifvare af vexel, och med bestämdhet försäkrat, att några flera af honom 
förfalskade vexlar honom veterligen icke finnas samt åklagaren å Carlsson yrkat laga ans-
var för 11 särskilda förfalskningsbrott, fingo vederbörande afträda, medan RRn öfverlade 
till följande för dem, åter förekallade afkunnade

Utslag
Enär häktade Landthandlanden Carl Johan Carlsson från Wettelandsbro är lagligen för-
vunnen att hafva under loppet af Septeber, Oktober, November och December månad 
sistl år å elfva stycken af honom dragna vexlar å tillhopa 1 816 Kr 75 öre falskeligen skrif-
vit såsom godkännare andra personers namn, nemligen å tre Hilmer Persson i Treje, å en 
Hilmer Hansson i Mardal, å tre Otto Olausson i Blåskog, å en Hilmer Eriksson i Folkestad, 
å en Hilmer Johansson i Bastekärr å en Samuel Johansson i Kollekind och å en Martin 
Carlsson i Kollekind, hvarefter samtliga de förfalskade vexlarna utom en å 350 kr, hvilken 



lemnats Handlanden H Hansson här i stden såsom liqvid för varor, af den tilltalade dis-
konterats i Göteborgs Enskilda Banks Afdelningskontor härstädes, der Carlsson för de 10 
vexlarna erhållit valuta, samt tilltalade Carlsson således sig till nytta användt samtlige de 
förfalskade vexlarna pröfvar RRn jemlikt 12 kap 4 och 21§§ SL, jemförda med 4 kap 2 och 
5 §§ samma lag, rättvist döma honom Carl Johan Carlsson att för hvart och ett af berörda 
elfva förfalskningsbrott undergå straffarbete i ett år eller att för samtlige dessa brott i en 
bot hållas till straffarbete i tre år samt att i fyra år, sedan han efter utståndet straff blifvit 
frigifven var förlustig medborgerligt förtroende;
Och hänvisas vederbörande innehafvare af de falska vexlarna att bevaka sin derpå grun-
dade fordringar i Carlssons vid Wette Häradsrätt anhängiga konkurs; hvilket afsades 
med besvärshänvisning.


