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Utdrag ur domboken från Qville Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella mål. 

Själva protokollsanteckningarna i domboken har vit bakgrund. 

Till protokollet bilagda handlingar har grå bakgrund.

Originalhandlingarna kan till vissa delar vara svåra att tyda. Dels kan det bero på bläckfläckar, 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.

Dessa rättegångar finns även beskrivna i boken "Hemskheter i Qville, Svenneby och Bottna.

Trevlig läsning

Jan Nilsson, författare
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v278259.b1660

1878 den 7 Mars
No 109
Till tinget hade Handlanden Eric Mellgren i Göteborg uttagit stämning uppå Landthandlanden Olof Alfred Hansson i Yllene 
i påstående om utbekommande af fordran enligt räkning; Och inställde sig då målet till behandling påropades såsom beful-
lmäktigadt ombud för Käranden Kronolänsmannen O Johansson i Qville samt svaranden personligen.
Till stöd för sin behörighet att i målet föra kärandens talan åberopade Johansson en fullmakt så lydanade:

"Rättegångsfullmakt in blanko för innehafvaren.
Göteborg den 10 Dec 1877.
Eric Mellgren
(l.s.)"
hvarefter ombudet ingaf stämningen i målet, så lydanade:

"På begäran af Handlanden      Bil F No 109

Vidare ingaf ombudet dels särskilda handlingar hvaraf inhemtades, att sedan Käranden uti en till Kungl Majts Befallning-
shafvanden i länet den 29 sistl December ingifven ansökan anhållit om handräckning att af svaranden utbekomma 346 kronor 
med ränta och Kostnader enligt räkning, men svaranden uti afgifven förklaring bestridt ansökningen, dervid han anfört:

"Med återställande af Herr Eric     Bil G No 109

Så hade Kongl Majts bemälde Befallningshafvande medelst resolution den 14 sistl Januari förklarat lagsökningsmålet vara af 
tvistig beskaffenhet, så att dermed icke kunde utmätningsvis förfaras, i följd käranden hänvisats att vid vederbörlig domstol 
sin talan anhängiggöra och utföra efter befogenhet;

dels ock den till grund för krafvet åberropade räkning, så lydanade:

"Herr O A Hansson, Qville & Yllene     Bil H  No 109

Svaranden bestred krafvet. Hvad beträffade de under den 21 sistl April honom debiterade 50 skålpund Negrohead och 50 
skålpund Luktsnus, hade svaranden väl af käranden reqvirerat berörda varor, men desamma hade aldrig blifvit svaranden till-
ställda. Derjemte förnekade svaranden att han för 1876 stode till rest hos käranden med omstämda 221 kronor, under uppgift, 
att han före utgången af sagda år till Käranden insändt liqvid för allt deras då mellanvarande; Och företedde svaranden till 
styrko härför ett den 17 December 1876 af Qville postexepedition meddeladt bevis angående en nämda dag derstädes inlemnad 
försändelse adresserad till käranden samt med angifvet värde af 248 Kronor, men svaranden var ej beredd att nu förete det ifrån 
Käranden härå mottagna qvitto.
För att visa, det svaranden sjelf under sistl år erkänt sig med käranden hafva ouppgjorda affärer, ingaf Kärandeombudet föl-
jande tvenne svarandens handbref i bestyrkta afskrifter:

a) Qville & Yllene d 17 April 1877
   H Herr Eric Mellgren
   Göteborg      Bil J no 109
b) Qville & Yllene d 18 Aug 1877     Bil K  No 109

Då svaranden fortfarande bestred käromålet, under uppgift, att de i ofvanberörda skrifvelse omförmälda räkningar afsåge helt 
andra varor, än de nu ifrågavarande, anhöll KärandeOmbudet om uppskof för bevisnings förebringande.
Svaranden anhöll att emot lösen undfå del af protokoll och blifvande utslag i målet, hvarefter tillsägelse lemnades, att vid 
tingets slut skall meddelas

Utslag
afsagdt den 30 Mars 1877

Med bifall till Kärandeombudets anhållande om uppskof, varder målets vidare behandling utställt till första Rättegångsdagen 
af näst i Häradet infallande lagtima Sommarting, då parterna vid laga påföljd skola tillstädeskomma, Käranden beredd att 
förebringa tillgänglig bevisning.

Förfalskning
Begånget: 1878
gärningsman: OlOf alfred HanssOn i Yllene 
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v278259.b1590

Bil G No 109
Med återställande af Herr Eric Mellgren lagsökning, delgifven mig den 2 Januari får jag ödmjukast förklara att jag betalt min 
skuld till Herr Eric Mellgren, Göteborg och således icke skyldig det ringaste hvar för sig nu blifvit lagsökt, hvarför krafvet 
bestrides om ärsättning för mig åbragts kåstnader fordras med fem Kronor
Yllene den 4 Januari 1878
Olof Alfred Hansson

v278259.b1580

Bil F No 109
På begäran af Handlanden Eric Mellgren i Göteborg varder Landthandlanden Olof Alfred Hansson i Yllene härmed kallad och 
stämd till det med Qville härad å tingsstället Rabbalshede den 5 nästkommande Mars infallande lagtima Vinterting i påstående 
att betala 346 kronor med ränta för borgade varor.
Öppen talan förbehålles och rättegångskostnader fordras, så väl vid häradsrätten som hos Konungens Befallningshafvande der 
svaranden förnekat krafvet.
Stämingen hörsammas vid laga påföljd.
Qville den 11 februari 1878.
Efter förordnande
O Johansson

v278259.b1610

Bil H No 109
Herr O A Hansson, Qville & Yllene
till Eric Mellgren

1876     Debet
feb 9 25 skp Bladtobak  50.
 50 skp Negrohead  87.50
 20 skp Rökstång   30
 25 skp Luktsnus   21.25
 25 skp    do   18.75
 30 skp Fint snus  24.
 60 skp Fint snus  39.
  Cigarrer  7.50 282.
     -----
dec 8 60 skp Negrohead  99.
 100 skp Luktsnus  85. 184.
          Kr 466.
 Credit
Dec 1 Afbetalt    245.    
      ----
          Kr 221
 Debet
1877
Apr 21 50 skp Negrohead  82.50
 50 skp Luktsnus  42.50 125.
     -----  ----
      346.
Göteborg den 29 Dec 1877
Eric Mellgren



3

v278259.b1620

Bil J No 109
Qville & Yllene d 17 April 1877
H Herr Eric Mellgren
Göteborg
Ödmjukligen beder jag om hh vill vara god sända med Ångbåten till Herr M Backelin Fjellbacka & Yllene
Önskas 1/2 kagge Tobak
 2/8 bingar Luktsnus
Önskas att få ? till i nästa månad skall hh infå för det förrige = räkning jag skulle med sända nu men jag hade icke fullt hh skall 
icke taga min skrifvelse till misstycke Önskas allt efter begäran.
Högaktningsfullt
O A Hansson

v278259.b1620

Bil K No 109
Qville & Yllene d 18 Aug 1877
H Herr Erick Mellgren
Göteborg
Tacksamt erkänn HH bref af den 16 Aug jag kan icke lofva H H Kronor förrän i nästa månna den 25/9 77 för kommer jag in 
själf och då skall H H få sig betaldt för Båda räkningarna som jag är skyldig för kan icke ? af min godhet vänta till dess. Var 
god skrif till mig om ? ? för jag skall in och handla en som ?. Jag har icke varit i Götheborg någon gång.
H H skall icke taga min skrifvelse med misstycke jag får be om ursäkt att jag icke har insändt kronor till HH, och är mycket 
ledsamt i år för att en ? fordringar men nu blir det lättare bara de nu får taga in säden(?)
Högaktningsfullt
O A Hansson
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v278259.b3410

1878 den 30 Juli
No 67
Uti målet, upptaget unde No 25 här förut i Domboken emellan Handlanden Erc Mellgren i Göteborg, kdn, samt Landthand-
landen Olof Alfred Hansson i Yllene, sdn, om skuldfordran, antecknades att kärande-ombudet i målet, Kronolänsmannen O 
Johansson i Qville, å sdn utverkat sig stämning till 2dra Rättegångsdagen af tinget i påstående om ansvar å honom "för att han 
begagnat falskt bevis om afsändandet af assurerat bref å 248 kronor", och att detta mål blifvit utställt till vidare behandling á 
2dra Rättegångsdagen af nästa i Häradet infallande lagtima ting.
Efter anmärkande häraf afsäges följande 

Utslag
Då förra varande mål är beroende på utgången af det åtal, som af Kronolänsmannen O Johansson blifvit mot sdn anställdt, 
angående ansvar för förfalskning af det assuransqvitto, som af svaranden till befrielse ifrån kraf det åberopat, finner Hds Rn 
lagligt förklara målet hvilande intilldess anhängiggjorda åtalet blifvit med laga kraft afslut hulpit, då målets återupptagande 
kommer att bero på parts ?.

v278259.b2510

1878 den 4 Juni
No 25
Jemlikt Härads-Rättens beslut vid sistlidet ting, antecknadt under No 109 i då förda dombok, påropas nu till fortsatt behandling 
uppskjutna målet emellan Handlanden Eric Mellgren i Göteborg, Kdn, och Landthandlanden Olof Alfred Hansson i Yllene, 
Sdn, om utbekommande af fordran; Och inställde sig derå parterna personligen.

I anledning av svarandens bestridande att hafva i April månad 1877 mottagit 50 skålpundNegrohead och 50 skålpund luktsnus 
ingaf kärande-ombudet till bevis derom, att sagda varor blifvit under den 21 April härmed är från käranden afsända; detta 
konossement:

"Undertecknad      = Litt D No 25

Svaranden åberopar ett skriftligt anförande, så lydanade:

"Till Qville Härads - Rätt
etc     = Litt E No 25

Då svaranden fortfor att påstå det han under den 17 December 1876 å Qville poststation för afsändande till Kdn inlemnat ett 
bref, innehållande 248 kronor, och att han derå erhållit ett qvitto, som vid sistlidet ting i målet förevisats och som nu jemväl 
företedts, ansåg kärande Ombudet, sedan han fått påse qvittenset, att detsamma ? ? voro af svaranden förfalskadt, ithy är den 
anteckning derå, som skulle utmärka dagen för dess utgifvande, förändrats från den 7/2 till den 17/12 1876. Kärande-ombudet, 
som, i sin egenskap af föreståndare för poststationen i Qville, genomsökt dess journaler, hade inhemtat, att, under den 17 
December 1876, svaranden eller annan person icke å stationen inlemnat för befordran, vare sig assurerat eller rekommenderat 
bref, hvaremot under den 7 februari svaranden ingifvit ett bref innehållande det penningbelopp, företedda qvittenset angaf, 
eller 248 kr. Att qvitenset utfärdats sistsagda dag och icke den 17 December voro påtagligt, understund å blanketten till det-
samma, hvilkeni det hörn, der numret finnes intryckt var något stympad, hade ett nummer från trehundratalet, hvilket också 
journalen utvisar, hvaremot de qvittenser, som i December månad samma år utgifvits vora företedda med ordningsnummer 
från femhundratalet. Förfalskningen hade så mycket lättare kunnat verkställas, som ombudet af en eller annan anledning icke 
vid betraktandet af datumet å qvittensen begagnat den för sådanat andmål å stationen befintliga stämpel, utan handskrifvit 
siffrorna, yrkande af sådan anledning Ombudet, som, i följd, af en kärandens reklamation har vederbörande postmyndighet, 
affordrats redogörelse för ett förkommet bref, som skulle hafva å Qville poststation sf sdn inlemnats den 17 December 1876, 
och som efter hvad sålunda förekommit beslutat åtala sdn för förfalskningsbrott, att förevarande mål måtte få hvila, intilldess 
öfver sagde åtal blifvit dömdt, medelst utslag, som vunnit laga kraft.

Efter antecknande häraf förekom ej vidare till anteckning.

Vid tingets slut skall meddelas Utslag   No 67.
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v278259.b2950

1878 den 5 Juni
No 50
Till denna dag af tinget hade Kronolänsman O Johansson uttagit stämning uppå Landhandlanden O A Hansson i Yllene i 
påstående om ansvar å honom "för det han begagnat falskt bevis om afsändandet af assureradt bref å 248 kronor", och inställde 
sig, då detta mål till behandling påropades, åkl men den anklagade uteblef, ehuru stämningen blifvit för honom kungjord enligt 
derå tecknadt bevis så lydanade:

"Omstående stämning är idag uppläst för O A Hansson i Yllene, betygar
Rabbalshede den 4 Juni 1878
Johan Benjaminsson, C Andreasson"

Från Härads Rättens Dombok för sistlidet Winterting, No 109, och No 25 här ofvan i denna Dombok, antecknades, att sedan 
Handlanden Erik Mellgren i Göteborg till förstnämnda ting uttagit stämning å den anklagade i påstående om utbekommande 
af 346 kronor jemte ränta enligt räkning; men den anklagade bestridt krafvet under förmälan, att han å fordrade beloppet betalt 
248 kronor, hvilka skulle hafva blifvit i assureadt bref till Eric Mellgren öfversända den 17 December 1876 samt till stöd för 
denna uppgift åberopat och företett ett af åklagaren i sin egenskap af föreståndare för poststationen i Qville å inlemnadt assure-
radt bref utfärdat qvitto af nämnda dag, så hade åklagaren, som i målet uppträdt som e Mellgrens rättegångsombud, påstått, att 
företedda qvittenset vore förfalskat, samt, under anhållan att tvistemålet måtte förklaras hvilande, å den anklagade yrkat ansvar 
för förfalskningsbrott, hvilket yrkande han nu fullföljde.
Förfalskade handlingen företeddes, så lydande:

"Qvitto å      Litt 2 No 50"

I öfre hörnet till höger af handlingen hade en bit synbart blifvit utnupen, så att de siffror, som utmärkte ordningsnumret endast 
de två främre nollorna och en trea voro märkbara, dock kunde, fastän otydligt, skönjas att ordningsnumret bestått af trean och 
tvenne efter denna följande siffror. Och syntes de siffror, som betecknade dato för qvittensets utgifvande, hvilka siffror voro 
handskrifne, inom det derfär å blanketten afsedda cirkelrunda rum, tydligen hafva undergått förändring genom tillägg.

Åkl androg, sedan han fått påse qvittenset, att detsamma utan allt tvifvel blifvit af den anklagade förfalskadt, ithy att dato-
beteckningen derå förändrats från den 7/2 till den 17/12, 1876. Åkl som genomsett den öfver afgående värdeförsändelser vid 
poststationen i Qville förda journal hade dervid funnit, att under den 17 December 1876 hvarken sdn eller annan person å 
stationen, för befordran, inlemnat, vare sig assureradt eller rekommenderadt bref, hvaremot under den 7 Februari samma år 
den anklagade å stationen ingifvit ett bref, innehållande det penningbelopp, företedda qvittenset angaf, eller 248 kronor. Att 
qvittenset utfärdats sist sagde dag och icke den 17 december vore påtagligt deraf, att å blanketten till qvittenset, hvilken, på 
sätt härofvan blifvit anmärkt, i det hörn, der ordningsnumret finnes intryckt, var något stympad, hade ett nummer från trehyn-
dratalet, hvilket och så journalen utvisade, då deremot de qvittenser, som i December månad samma år utgifvits voro försedda 
med ordningsnummer från femhundratalet. Förfalskningen hade så mycket lättare kunnat verkställas, som åklagaren af en eller 
annan anledning icke vid betecknande af datum på qvittenset begagnat den för sådant ändamål å stationen befintliga stämpel 
utan handskrifvet siffrorna.

Åkl anhöll om uppskof och yrkade, att HäradsRätten ville förordna, att den anklagade måtte å nästa ting varda med tjenliga 
medel för Rätten hemtad.
Vidare förekom icke.
Vid tingets slut skulle meddelas

Utslag
Afsagdt den 30 Juli 1878.
Ransakningen uppskjutes till andra Rättegångsdagen af näst i Häradet infallande lagtima Hösteting, då Åkl, som sjelf har att 
tillstädeskomma, skall med tjenliga medel den anklagade för Rätten inställas.
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v278259.b3010

Litt 2  No 50
Qville
Qvitto å inlemnad assurerad postförsändelse.
Å Härvarande postanstalt har denna dag blifvit till befordran inlemnad en försändelse, vägande _ Skålpund 5. ort, adresserad 
till Göteborg och Eric Mellgren samt med angifvet värde af Tvåhundrafyrtioåtta kronor _ öre; derå detta till bevis meddelas.

Befordringsafgift  kr 24
Assuransafgift  "   50  d.17/12
Uppräkningsafgift "       1876
För mottagningsbevis "
   -------
  Summa   kr_ 74    O Johansson
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v278259.b4470

1878 den 30 Oktober
No 56
Wid upprop af det från sista tinget uppskjutna under No 50 i då hållna Domboken antecknade målet emellan KrLmn O Johans-
son, åkl, samt landthandlanden O A Hansson i Yllene, sdn, om ansvar för förfalskningsbrott, inställde sig parterna personligen, 
tillika med fjerdingsmannen Kristen Nilsson i Håltane, hvilken anmälde att han af åklagaren haft ? att till Rätten hemta sdn, 
som han härstädes anträffade förra gårdag och hållit under bevakning; och fordrade Kristen Nilsson för detta sitt besvär, under 
uppgift att han voro boende 1 1/2 mil från tingsstället.

På frågor uppgaf sdn att han voro född den 3 Juni 1853 af föräldrarna Hans Andersson och Johanna Eliasdotter, som innehade 
ett torp under Sörgård och hos hvilka sdn vistades tills han fyllt 9 år, då han antog plats såsom wallhjon, och innehade sådan 
tjenst på flera ställen, hvarefter han hade dels drängtjenst och dels var stadd på sjöresor, till dess han blef myndig, då han erhöll 
rättighet att idka handel, hvarmed han allt jemväl fortsatt; att han kan läsa och skrifva, och att han icke förut warit för brott 
tilltalad eller straffad.
Sdn förnekar, att han på något sätt förändrat företedda qvittenset, men förklarade på frågor, att han ifrån den 17 September 
1876, då han å Qville poststation emottog qvittenset intill den dag, detsamma inlemnades till Rätten, haft det i sitt wård och 
han under Februari månad 1876 icke afsändt något bref innehållande penningar till handlanden Eric Mellgren i Göteborg, 
hvarjemte sdn åberopade följande skrift:

"Till Qville     Litt M

som upplästes; hvarefter åklagaren anhöll om uppskof för åstadkommande af bevisning

Utslag
afsagdt den 23 December 1878

Med bifall till åklagarens begäran, warder målet uppskjutet till 2a rättegångsdagen nästa lagtima ting å häradet. då sdn vid 
äfventyr att varda på egen bekostnad till Rätten hämtad, skall i åklagarens närvaro sig härstädes infinna och då åkl bör vara 
med sin bevisning försedd.

v278259.b4410

No 56 Litt M
Till Qville vällofliga Häradsrätt

Då jag genom Häradsrättens utslag under No 25 af den 30 sistlidne Juli finner dett Herr Kronolänsman O Johansson å mig 
utvärkat stämning med yrkande om ansvar för förfalskning af ett assuranskvitto får jag ? påstående genmäla
Sådant som jag i frågavarande qvitto sistlidne ting ingaf hadde jag dett emottagit utan att anna annat. ör allt hvar rätt ? väl jag 
hvarken vet eller känner någon förfalskning derå - antingen genom mej sjelf eller annan mig vetterligen och då jag  ?komligen 
vett dett är talt omöjligen  kan bevisas då jag sjelf vet mig oskyldig.
? såväl åtalt som de skäl hvilka ligga i grund för dett samma - Yrkande slutersättning för mina rättegångskostnader och del af 
utslaget ödmjukligen

A Hansson
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 v278260.b870

1879 den 5 Mars
No 50
Då HdsRn efter upprop åter företager det under No 56 i Domboken vid sista ting senast omförmälda ransakningsmålet emel-
lan Krln O Johansson, åklagare, och Landthandlanden O A Hansson i Yllene, sdn, om ansvar för förfalskning, är åklagaren 
personligen tillstädes, men sdn låter sig icke annorledes afhöras, än att Adrian Jonasson i Yllene företräder och inlemnar från 
sdn skrift och bevis af följande lydelse:

"Till Rn hindrad genom sjukdom etc     Litt A.

"Att handlanden O A Hansson etc     Litt B.

Åklagaren företer den af honom, i egenskap af föreståndare för Qville poststation, förda "inlemningsbok för rekommenderade 
försändelser och assurerade bref" vid nämnda postanstalt under år 1876, utvisande, att någon värdeförsändelse den 17 Decem-
ber sagda år hvarken blifvit inlemnad på eller afsänd från Qville poststation, emedan någon post den dagen ej befordrades å 
"linien", samt att de assurerade försändelser, som i December månad 1876 afsändes från stationen voro försedda med ordning-
snummer på 500 talet. Med företeende af kontrollbok för assurerade försändelser visar åklagaren, att sdn den 17 Februari 1876 
till Eric Mellgren i Göteborg afsändt en dylik försändelse med angifvet värde af 248 kr, och som enl nämnda bok var försedd 
med ordningsnummer 308, hvarjemte genom företedd qvitterad postkarta styrker, att berörda bref ankommit till Qvistrum 
poststation.
Efter antecknande häraf anhåller åklagaren, för sdns hörande om uppskof.

Beslut
Hdsrttn utställer målet till vidare handläggning å den dag under tinget, hvilken framdeles varder bestämd för dess afslutande, 
då sdn genom åklagarens försorg skall varda till Rätten hemtad.

v278260.b890

No 50 Litt A.
Till Qville Häradsrätt
Hindrad genom sjukdom, att mig idag infinna för att enligt Häradsrättens beslut den 23 sistlidna Dec, närvara angående mål 
mellan mig och Kronolänsman Herr O Johansson angående förfalskningsbrått har jag att bestrida påstående att endast yrka 
befrielse, och att blifva från saken skild, samt tilldömes upprättelse för liden oförrätt. Och befullmäktigas Adrian Jonnasson i 
Yllene att detta ingifva tillika med sjukdomsbevis, Yllende den 5 Mars 1879
O Hansson

Bevittnas af 
Olof Olausson 
Nestor Jonsson
Båda i Yllene

v278260.b900

No 50 Litt B
Att Handlanden, O A Hansson i Yllene är sjuk och han ligger till sängs, samt är urstånd att idag vid Häradsrätten på Rab-
balshede sig infinna hvarder på begäran intygat af oss på en gång
den 5 mars 1879
Olof Olausson  H Andersson
Nestor Jonsson  C Adriansson
Bådai Yllene  Båda från Saxevall
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v278260.b1580

1879 den 23 April
No 89
Till följd af Hdsrättens beslut den 5 sistl Mars fortsätter denna dag det under No 50 här ofvan i Domboken omförmälda målet 
emellan Krlmn O Johansson, åklagare, och Landthandlanden O A Hansson i Yllene, sdn, om ansvar för förfalskning; och är 
åklagaren härvid närvarande, hvarjemte sdn för Rätten inställes af fjerdingsmannen Christian Nilsson i Håltane, som för hemt-
ningsbesväret fordrar ersättning efter 1 1/2 mils resa jemte dagtraktamente med fyra kronor 58 öre, som sdn förpligtas utgifva, 
men om han saknar tillgång härtill, erhåller Christian Nilsson ersättning af allmänna medel.
Sdn nekar fortfarande, att han är skyldig till åtalade förfalskningen, och vidhåller, att han den 17 Dec 1876 till Eric Mellgren 
afsändt 248 kr från Qville poststation, samt säger, att han erhöll qvittot å sagde försändelse genom ett af de postbud, som 1876 
befordrade posten mellan Qville och Gerlesborg. Sdnsom vid sista ting förklarade, att han under Februari månad 1876 icke från 
Qville poststation afsändt något penningebref till Eric Mellgren, säger, att denna uppgift tillkommit af misstag, och medgifver, 
att han sagde månad afsände ett dylikt bref, men kan nu icke påminna sig, huru mycket penningar detsamma innehöll; det 
qvitto, sdn erhöll å sistnämnde försändelse, har sdn förvaradt i sitt hem.

Om sdn icke kan dömas skyldig till åtalade brottet, yrkar åklagaren, att sdn måtte förklaras skyldig ganst träda i häkte.
Härefter anhåller sdn, att Carl Hansson under Qville och August Carlsson i Stämmen, som under år 1876 befordrade post emel-
lan Qville och Bottna, å hvilken linie då fanns af Generalpoststyrelsen inrättad gångpost, måtte blifva i målet hörde.

Beslut
Med bifall till åklagarens framställda yrkande förklarar HdsRn sdn skyldig genast träda i häkte; och utställs ransakningen till 
vidare handläggning Thorsdagen den 8 instundande Maj, då åklagaren åligges att hafva till Rätten inkallat de af sdn åberopade 
postbuden Carl Hansson och August Carlsson. Sdn skall emellertid införpassas till kronohäktet i Uddevalla, men eger derförin-
nan att under bevakning besöka sin bostad, för att der framskaffa det qvitto som han å Qville poststation skall hafva erhållit å 
en i Februari månad till Erc Mellgren afsänd värdeförsändelse.

v278260.b4480

Protokoll hållet vid Urtima
ting med Qville Härad å tings-
stället Rabbalshede den 8 Maj
1879.

Närvarande:
Ordföranden, undertecknad ortens Domare och 
Nämnd: Häradsdomaren Lars Sörqvist i Dromålseröd,
 Johannes Benjaminsson i Hala,
 Niklas Axelsson i Kanebo,
 August Simonsson i Edsten,
 Johan August Andersson i Trettestad,
 Andreas Axelsson i Lössbo,
 Carl Alexandersson i Allestorp,
 och Hans Olsson i Boråseröd.

Urtima tinget utlyses, hvarefter till handläggning förekomma nedan omförmälda mål.

No 1
Sedan Härads Rn vid afslutandet af lagtima wintertinget i Häradet genom beslut, som finnes anmärkt under No 89 i domboken, 
till denna dag utsatt vidare handläggning af derstädes omförmälda ransakningsmålet, emellan KrLmn O Johansson, åklagare, 
och Landthandlanden O A Hansson i Yllene, tilltalad för förfalskning, företages nu detta mål, dervid åklagaren är närvarande 
och tilltalade O A Hansson inställes för Rätten under bevakning af honom från Kronohäktet i Uddevalla åtföljande fånggeval-
diger A P Bergendahl.

Ordföranden uppläser det vid målets sista handläggning förda protokoll hvilket lemnas utan anmärkning, hvaefter den tillta-
lade på frågor upplyser att han under transporten till Uddevalla efter sitt häktande, lemnades tillfälle besöka sitt hem för att 
framtaga poststationens i Qville qvitto å det assurerade bref som, den tilltalade i Februari månad 1876 afsändt till Handl Eric 
Mellgren i Göteborg; men det ifrågavarande qvittenset hade icke återfunnits.

Åklagaren framlemnar qvittensboken å de från Qville poststation under år 1876 afgångna värdeförsändelser; utvisande, con-
trollhalfvorna af qvittenserna, att den 17 Februari sagde år, från den tilltalade till Eric Mellgren i Göteborg afskickats 248 kr 
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hvarå poststationen meddelat qvitto med no 00308,samt att enligt December månads controllhalfvor, som alla finnas i behåll 
och äro märkta med No 00 jemte siffror å 500 talet någon assurerad försändelse hvarder från den tilltalade eller från någon 
annan afgått till Eric Mellgren.

Enligt den tilltalades begäran, har åklagaren till denna ransakning låtit inkalla Carl Hansson under Qville och August Carlsson 
i Stämmen, samt anhåller om deras hörande på ed. Vtna befinnas ojäfviga och får alltså aflägga vittnesed på hvilken de, efter 
varning för dess missbruk, höras en i sänder och berätta:

1. Carl Hansson: Från Oktober månad 1876 till årets slut och, någon månad under 1877 års början förde vittnet hvarje On-
sdag "gångpost" från Qville Poststation till Bottna socken och gick hvarje gång förbi den tilltalades bostad der han då alltid 
afhemtade den tilltalades post, åtföljd af brefbok utan väska. På hvarje rekommenderadt eller assureradt bref, som den tilltalade 
aflemnade till vittnet, erhöll vittnet på poststationen i Qville qvitto, som vittnet alltid redovisade till den tilltalade.
Vidkändt.

2. August Carlsson: På lika sätt som vt Carls Hansson bar vt post om Lördagarne från Qville till Bottna och medhade alltid 
till Qville den tilltalades post, men om han under December månad 1876 afsände något assureradt bref säger vittnet sig icke 
kunna minnas. Om så skett är vt förvissad att den tilltalade bekom qvitto å brefvet.
Vidkändt.

För ytterligare upplysning i saken företer åklagaren Qville Poststations till Postanstalten i Qvistrum och med dess stämpel 
försedda karta å brefförsändelser, som den 17 Feb 1876 afgått från Qville till Qvistrum, upptagande kartan bland andra bref, 
ett till Eric Mellgren under No 308 med angifvet värde af 248 kr. hvarefter åklagaren inlemnar den tilltalades prestbevis så 
lydanade:

"Förre Landhandl. etc     se Litt A

På uppmaning af Ordföranden, till den tilltalade, att med sin postbok eller i hans rörelse använd kassabok, styrka sin uppgift 
att han, den 17 December 1876 till Eric Mellgren öfver Qville Poststation afsändt 248 kr. yttrar den tilltalade att han icke har 
sin postbok i behåll och att han icke kan annorledes än med ifrågavarande postqvitto styrka penningarnes afsändade, men han 
bestrider fortfarande att han vidtagit någon förändring med qvittot, hvadan han yrkar åtalets ogillande.
Sedan åklagaren öfverlemnat målet till pröfning tillsäges åklagaren att afträda och fånggevaldiger Bergendahl att ur tingssalen 
afföra den tilltalade, medan Härads Rätten beslutar följande i parternas närvaro afsagda

Utslag
Som den af åklagaren företedda inlemningsbok öfver recommenderade och assurerade försändelser från Qville Poststation 
under år 1876 jämförd med kontrollhalfvorna af qvittensboken för December månad samma år, utvisar att den tilltalade under 
sagde månad till handl Eric Mellgren i Göteborg icke afsändt det bref, som det af den tilltalade till bevis härför åberopade 
qvittenset antyder, hvilket förhållande äfven vinner bekräftelse af den omständighet att qvittenset är försedt med nummer 
hvars tredje siffra är 3, då den deremot om qvittenset utlemnats för bref som från Qville Poststation afgått den 17 eller någon 
annan dag under December 1876 skolat vara 5, anser Härads Rätten lagligen styrkt att ifrågavarande qvittens är förfalskadt och 
emedan den tilltalade vidgått att han och ingen annan haft qvittenset i sin vård, samt ostridigt är att han detsamma sig till nytta 
och såsom bevis om gjord betalning af en skuld till ofvanbemälde Eric Mellgren åberopat; ty och utan afseende å den tilltalades 
nekande pröfvar Härads Rätten rättvist döma honom att jemlikt 12 Kap 2 o 12 §§ StraffLagen för förfalskning af tjenstemans 
bevis uti ärende som hans tjenst rörer, hållas till Straffarbete 1 år och 6 månader samt att vara förlustig medborgerligt förtro-
ende fem år utöfver den ådömda strafftiden; och förpligtas att den tilltalade för inställelsen vid tinget ersätta de idag afhörda 
vittnena Carl Hansson och August Carlsson under Qville med 2 kr till den hvar jemte hvad som åtgår till lösen för att transumt 
af Härads Rättens beslut härom; skolande den tilltalade till Kronohäktet åter införpassas.

Efter meddelad besvärshänvisning tillkännagifver den tilltalade att han tänker öfverklaga Härads Rättens utslag och anhåller 
att ett exemplar deraf måtte till honom utskrifvas.



11

v278260.b4520

No 1   Litt A.
Prestbetyg för f. Landthandl Olle Alfred Hansson u. Yllene Sörgård, som är häktad för förfalskning.

född 1853 den 3 Juni under Yllene Sörgård, Qville socken Göteborgs och Bohus län.

fadren Hans Andersson, innehafvare af en förpantningslägenhet u Yllene Sörgård var stadd i goda ekonomiska omständigheter; 
död i Qville 1874 d. 28/12. Modren Johanna Eliasdotter död 1861 d. 21/2.
Olle Alfred föddes under första året af deras äktenskap.

Wistades i föräldrahemmet samt hos äldre halfsyskon.
första Nattvarden i Qville 1871 i September
sista do i 1876 i September
erhöll bevis för att idka landthandel 1874 den 9 Oktober.

Gift 1875 d. 15 Oktober med Inger Helena Jonasdotter, som lefver och med henne eger han ett lefvande barn.
flera fångens halfsyskon lefva och ha inom Qville pastoret hemmen. 
Alexander Hansson i Yllene Nordg. 
do Johannes Hansson i do.
Carl Johan Hansson u do.
Åbohustrun Anna Lisa Hansdotter i Sjöröd.

Qville församling

förut ej för brott tilltalad.

Qville Prestgård den 2 Maj 1879
Daniel Warenius 


