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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.



v281437.b5720
1898 den 7 Juni
No 41
Kronolänsmannen F W Bendroth har å tjensten vägnar till detta ting inkallat Carl Martins-
son i Sandåker att, såsom orden i stämningen lyda, “ansvara för misshandel”.

Vid upprop af detta mål tillstädekomma i åklagarens närvaro Johan Olausson i Ytten och 
C A Johansson i Sandåker, den förre såsom ombud för målsegaren Olof Ludvig Johansson 
i Norr Ytten och den senare såsom ombud för sdn, hvarvid följande fullmakter företes:

“Fullmakt för min Fader Johan Olausson i Ytten, att uttaga lagliga stämning å Carl Martinsson i 
Sandåker i Näsinge socken för å mig begånget våld.
Strömstad den 24 Maj 1898
Olof Ludvig Johansson Norr Ytten
Vittne
Karl August Johansson Lur såcken
C H Johnsson Daftö”

“Fullmakt för C A Johansson i Sandåker att å mina vägnar inför Wette Häradsrätt i Strömstad 
afgifva svaromål emot käranden Olof Johansson i Norr Ytten angående misshandel. Blifvande om-
budets lagliga åtgärder af mig godkända. Sandåker den 6 Juni 1898.
Carl Martinsson Sandåker
Bevittnas af
Edvardt Mathsson Nergård
Amanda Olausson Långkas”

Uppmanad att redogöra, huru misshandeln tillgått och omständigheterna dervid berättar 
målsegandens ombud, att söndagen den 15 nästlidne Maj befunno enskilda parterna sig 
vid sjön Vaglarne, Otto Olausson i Nergård, som hade rott på sjön, lade i land och blef 
dervid öfverfallen af sdn, som slog ikull Otto Olausson. Då målseganden skulle gå emel-
lan för att skilja dem åt, tog sdn på målseganden så att denna föll omkull och bröt af ena 
benet, hvarefter målseganden blef förd till sjukhuset i Strömstad.
Sdns ombud förmäler, att han icke känner något till om saken, hvarför han heller icke kan 
erkänna målseg berättelse. Enskilda parterna hafva för öfrigt blifvit förlikte såsom denna 
handling utvisar:

“Sedan jag undertecknad etc  Litt B

v281437.b5740
No 41 Litt B
Sedan jag undertecknad låtit utverka stämning å Carl Martinsson i Sandåker för mis-
shandel få genom uppgörelse och återvunnen vänskap har förlikning skett genom 
nöjaktig gottgörelse och förklaras nämnda Carl Martinsson skadefri för mina gjorda 
stämningspåståenden.
Norr Ytten den 3 Maj 1898
Olof Ludvig Johansson
Norr Ytten
Bevittnas af:
J Andersson i Sundby
F Andersson i Norr Ytten



Målsegandens ombud tillkännagifver härefter, att målseg afstår från allt ansvarsyrkande 
å sdn i enlighet med denna skrift:

“Till etc I egenskap af etc   Litt C

Åkl anhåller härefter om vittnesförhör med Carl Otto Olausson i Nergård samt Johan 
Olofsson och Amalia Sofia Olofsdotter i Norr Ytten, hvilka samtliga vid pårop företräda 
och få utan hinder af kändt jäf aflägga vittneseden, för hvars missbruk de varnas, hva-
refter de vid särskilda förhör berätta:

1. Carl Otto Olausson: i söndags tre veckor sedan eller den 15 nästlidne Maj kom vittnet 
roende öfver sjön Vaglarne och lade i land vid Sandåker, der sdn och målseganden be-
funno sig, båda tydligen berusade. Då vittnet kommit i land, gick sdn emot vt och tog 
vt om lifvet samt kastade ikull honom. Sedan vt rest sig upp, fattade sdn vt i kragen och 
ristade honom. Då målseganden tyckte detta gick för långt, gick han emellan, hvarvid vt 
blef fri och aflägsnade sig derifrån, så att han icke såg, huru sedermera tillgick, men har 
hört, att sdn kort derefter skulle brutit målseg öfverända, så att målseg brutit af ena benet. 
Vidkändt.

2. Johan Olofsson: berättar lika med förra vittnet med tillägg, att, sedan vt Otto Olausson 
derigenom att målseg gick emellan blifvit fri, genast aflägsnat sig, knuffade sdn till målseg 
så att denne föll baklänges omkull och dervid bröt af ena benet. Det var icke på lek eller 
skämt, som sdn antastade vt Otto Olausson, men väl var det så gentemot målseg. Vid-
kändt.

3. Amalia Olofsdotter: vt berättar i full öfverensstämmelse med vittnet Johan Olofsson.

Vittnena fordra erättning för deras tingsuppvaktning och tillerkännas i sådant afseende 
skjutsersättning efter en häst från deras hemvist och till tingsstället samt åter samt des-
sutom i dagtraktamente Otto Olausson en kr 50 öre samt en hvar af de öfrige en kr att 
förskjutas af allm medel.
Åkl anhåller härefter om uppskof med målet till nästa ting för att blifva i tillfälle anskaffa 
läkarebevis å den skada, som tillfogats målseganden.

Utslag
afsagdt den 23 Augusti 1898
Med bifall till åkl:s anhållan om uppskof utställer HdRn målet till vidare handläggning 
2dra rättegångsdgen af nästa lagtima ting i häradet, då sdn i närvaro af åkl vid 15 kr vite 
eger att iakttaga personlig inställelse inför HdRn om hvilket beslut det åligget åkl att i god 
tid före tinget sdn bevisligen underrätta.

v281437.b5750
No 41 Litt C
I egenskap af ombud för min son, målseganden i mål mot Karl Martinsson i Sandåker 
får jag härigenom anmäla att intet ansvar yrkas på honom, sedan han godtgjort målse-
ganden för liden skada och då olyckan skedde under lek och icke kan anses som våld 
med afsikt, får jag frånträda alla ansvarsyrkanden å Karl Martinsson.
Norr Ytten den 7 Juni 1898
Johan Olausson



v281437.b6460
1898 den 19 Oktober
No 26
Vid upprop af det från innevarande års Sommar Ting med häradet uppskjutna, vid No 
41 i då förda dombok antecknade mål emellan allmän åklagare, Olof Ludvig Johansson i 
Norr Ytten, målseganden samt Carl Martinsson i Sandåker, sdn, om ansvar för misshan-
del, tillstädekommer i åklagarens närvaro sdn personligen.
Åklagaren förklarar sig fullfölja åtalet, oaktadt målseganden återkallat angifvelsen. Någon 
utredning angående den skada som genom den målseganden ågångna misshandeln till-
fogats denne är emellertid åklagaren ej beredd att förebringa utan öfverlemnar åklagaren 
målet i befintligt skick till afgörande.
Jemväl sdn öfverlemnar målet men har i öfrigt intet yrkande att göra.

Utslag
afsagdt den 10 December 1898
För målets närmare utredning aktar HdRn nödigt ytterligare uppskjuta detsamma till 
andra rättegångsdagen af nästa lagtima ting i häradet, med förständigande för åklagaren 
att vid sagda rättegångstillfälle medelst intyg från läkare visa den skada målseganden ge-
nom den honom ågångna misshandeln lidit; skolande sdn vid femton kronors vite dervid 
iakttaga inställelse.

v281438.b560
1899 den 23 Februari
No 32
Vid upprop till fortsatt handläggning af det från nästlidna års hösteting med häradet 
uppskjutna vid No 26 i då förda dombok antecknade mål emellan Kronolänsmannen F 
W Bendroth åklagare, Olof Ludvig Johansson i Norr Ytten, målseganden, samt Karl Mar-
tinsson i Samdåker, sdn, om ansvar för misshandel inställer sig i åklagarens närvaro sdn 
personligen.

Åkalagren inger detta intyg:

“Hemmansegaresonen etc  Litt D

Härefter upplyser åklagaren, att Olof Johansson numera är fullt återställd samt således 
icke kommer att lida af framtida men till följd af den honom ågångna misshandeln.

v281438.b620
No 32 Litt D
Hemmansegaresonen Olof Johansson från Norr Ytten i Näsinge socken har från den 
17de till den 28 Maj 1898 vårdats å Strömstads lasarett för ett brott å venstra vadbenet, 
hvilket härmed i öfveresnsstämmelse med lasarettsjournalen intygas.
Strömstad den 22 febr 1899
P Åberg
Lasarettsläkare



Partena öfverlemnar härefter målet till afgörande, hvarefter HdRn vid tingets slut den 8 
Maj 1899 meddelar följande

Utslag
Som sdn på grund af hvad i målet hörda vittnen berättat är förvunnen att hafva vid det 
tillfälle åtalet afser eller söndagen den 15 Maj nästlidne år vid sjön Vaglarne vid hem-
manet Sandåker, då målseganden sökt att afstyra slagsmål, som uppstått emellan sdn 
och Carl Otto Olausson i Negård, knuffat till målseganden, så att denne fallit omkull och 
afbrutit venstra benet utan att han dock häraf kommer att lida framtida men, ty och som 
på grund af hvad i målet förekommit synnerligen mildrande omständigheter måste anses 
föreligga, pröfvar HdRn rättvist jemlikt 7 Kap 4 § samt 14 Kap 12 § Strafflagen döma sdn 
att böta 50 kronor, hvilka Kronan tillfalla; skolande sdn härjemte återgäldas Stasverket, 
hvad som på grund af HdRns beslut utgifvits eller kan komma att utgifvas till i målet 
hörda vittnen.
Besvärshänvisning


