
Källmaterial

Misshandel med lifsfarligt vapen m.m.
Begånget: 26 novemBer 1878
gärningsmän: Alfred trulsson i sögård

 mAgnus olAusson i Hålkekärr

12



Utdrag ur domboken från Bullarens 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 Bullaren" som gavs ut 2014 av Bullarens Hembygds-
förening. Boken finns till försäljning vid föreningens museum.

Trevlig läsning

Jan Nilsson, författare
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Dombok för lagtima Winterting med Bullarens härad
År 1879

År 1879 den 15 januari och följande dager förrättades af undertecknad Domare i orten lagtima 
Winterting med Bullarens härad, dervid följande Häradets Nämndemän biträda, nemligen:
Häradsdomaren Magnus Ifvarsson i Rörane, Anders Olsson i Smeberg, Otto Emanuel Persson 
i Norr Nafverstad, Tolle Andersson i Lersik, Johannes Hansson i Karseröd, Hans Andersson i 
Toröd och Fredrik Berntsson i Mörken.
Efter det Häradsrättens ordförande och ledamöterna i Nafverstads kyrka bevistat Gudstjenst, 
förrättad af Herr Kyrkoherden H Berg, sammanträdde Häradsrätten i tingshuset Kl 12 på da-
gen, dervid och sedan ordföranden uppläst Kongl Majts den 15 November sistlidet år för hon-
om utfärdade fullmakt att vara Häradshöfding i Norrvikens domsaga, tinget utlyses och rät-
tegångsfrid påbjudes, hvatjemte närvarande parter och ombud erhålla besked, under hvilken 
rättegångsdag till tinget instämda mål komma att handläggas. Kronolänsmannen i Häradet, Sv 
Palmqvist är närvarande, såsom allmän åklagare och för att Rätten tillhandagå med möjligen 
erforderlig handräckning.
.

...
No 22
kronolänsmannen Sv. Palmqvist har å tjenstens vägnar till detta ting låtit inkalla Alfred Trulsson i Sögård att ans-
vara för det han skall, enligt angifvelsen, stört en den 26 sistlidna November å öfre Buane eller ? hållen offentlig 
auktion, misshandlat auktionisten och ? samt med knif skurit flera af auktionsmenigheten; och då detta mål uppro-
pas, tillstädeskomma, i åklagarens närvaro, sdn samt i egenskap af målsegare Petrus Eriksson i Öfre Buane, Anders 
Persson i Möre, Johannes Jansson i Sögård, Edvard Johansson i Utby, Hans Johansson i Koxeröd, Olof Persson i 
Öfre Buane och david Andersson i Fossane, hvilka alla förklara, att de hos åklagaren angifvit sdn till åtal.
Åklagaren yttrar, att sdn till ifrågavarande auktion åtföljdes af Magnus Olausson i Hålkekärr, hvilken äfven med 
knif sårade flera personer, men numera begifvit sig till Norge, så ha icke kunnat anträffas med stämning att jemte 
sdn ansvara för deras våldsamma uppförande. I öfrigt åberopar åklagaren denna handling:
"Enligt hvad som utrönts...      Litt F

Målsegarne förekallas en i sender och berätta:
Petrus Eriksson: Att han egde de varor, som vid ifrågavarande auktion skulle försäljas; att sdn som jemte Magnus 
Olausson i skymningen ankom till Öfre Buane, började omedelbart efter ankomsten störa auktionsfriden genom 
att ofreda såväl auktionsförrättaren som flera af auktionsmenigheten; att Petrus Eriksson, då han sökte aflegsna 
sdns våldsamma uppförande, at honom erhöll två slag i ansigtet, hvarjemte sdn slet sönder Petrus Erikssons rock; 
samt att sedan sdn med skällsord och öfvervåld anfallit flera af de besökande, auktionen måste för sdns skull omkr 
kl 7 på aftonen afbrytas. Såväl härför som för den skada, sdn genom sitt vildsinta uppförande i öfrigt tillskyndade 
Petrus Eriksson, fordrar han ersättning enligt räkning med denna lydelse:
"Räkning å det skadestånd ...          Litt G.

Anders Persson i Möre: Att sedan auktionen tagit sin början kl 2 på eft.m. sdn och Magnus Olausson en stund 
derefter eller närmare skymningen ankommo till auktionsstället; att sdn, så snart ljus tändes, började på flera sätt 
ofreda Anders Persson, försökte rycka från honom klubban, lade sig på det bord, der han hade anordnat sin skrif-
ning, och brydde sig icke om att efterkomma Anders Perssons tillsägelse att lemna honom ifred och stiga upp från 
bordet; samt att sdn, sedan han börjat anfalla flera af de närvarande, äfven grep Anders Persson i ansigtet med na-
glarne, så att han erhöll blödande sår, detta emedan Anders Persson uppmanade menigheten att taga vara på sdn.

Johannes Jansson i Sögård: Att han, som bevistade ifrågavarande auktion, der af sdn erhöll ett knifhugg i hufvu-
det, hvarvid ett så djupt sår uppkom, att blod derifrån genomdränkte alla de kläder Johannes Jansson hade på sig, 
till och med skjortan.

Edvard Johansson i Utby: Att han, som för talan äfven för sin hustru Brita Stina Olsdotter som äfven blef med knif 
sårad af sdn, har sammanfattat hvad han har att i målet anföra i följande skrift:
"Som jag Edvard Johansson var etc...                 Litt A.
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Efter uppläsande yttrar Edvard Johansson på fråga att hans hustru ännu icke födt det barn, hvarmed hon var 
hafvande vid auktionen i Öfre Buane, och att han derföre icke vet, om hon för framtiden tagit någon skada af det 
knifhugg och öfriga misshandel, hon vid auktionsen tillfogades. Han någon icke heller med säkerhet påstå, att 
det var sdn, som utdelade knifhugget vare sig mot mot Edvard Johansson eller hans hustru, emedan, sedan ljusen 
blifvit släckta, sdn och hans kamrat Magnus Olausson i mörkret höggo ursinnigt omkring sig med sina knifvar 
utan afseende på hvem det träffade.

Hans Johansson i Koxeröd: Att han vid auktionen blef af sdn tilltalad med skällsord och otidigheter, men sedan 
ljus blifvit tända, och af sdn  utblåsta, erhöll han i mörkret ett knifhugg i venstra handen, utan att han kan säga, om 
det var sdn eller Magnus Olausson, som utdelade hugget.

Olof Persson i Öfre Buane: Att han, sedan ljusen blifvit släckta vid auktionen erhöll ett svårt knifhugg i pannan, 
hvarefter ett större ärr ännu synes. Dessutom blefvo hans kläder på flera ställen genomstuckna och ett hugg träf-
fade under hakan med den påföljd, att en tjock yllehalsduk, som han hade löst knuten om halsen, skas midt af, så 
att den i två delar föll till golfvet, utan att dolkhugget skadade hans kropp. Han har nu samma kläder på sig, som 
vid auktionen, och dessa bära märken efter fyra knifhugg, två i västen, midt för bröstet och två på den ena sidan af 
rocken. Kläderna hafva varit helt och hållet genomskurna, men hålen äro nu hopsydda. För skadorna å kläderna 
fordrar han ersättning med tio kronor. Som alla dessa hugg utdelades i mörkret, kan Olof Persson icke säga, om 
det var sdn eller hans kamrat Magnus Olausson, som utdelade de knifhugg som träffade Olof Persson. Möjligen 
träffades Olof Persson af beggedera.

David Andersson: Att han under sdn och Magnus Olaussons våldsamma uppträdande vid auktionen erhöll ett 
knifhugg i högra handen mellan tummen och handlofven. Såret är nu läkt, men tummen är ännu slapp och kraftlös. 
Han kan icke bestämdt säga, antingen det var sdn eller Magnus Olausson, som utdelade hugget.

Petrus Eriksson tillägger på frågor, att hans bostad innehåller stuga, två kamrar och kök. I kammaren antill köket 
hos hans åldriga fader och hos honom var det som ljusen släcktes och de mesta knifhuggen utdelades. Sedan alla 
de, som då voro inne i kammaren tagit till flykten dels genom fönstret och dels till köket och de andra rummen, 
stängde Petrus Erikssons fader igen dörren mellan kammaren och stugan, der auktionen hölls. Till honom ingick 
från köket Johannes Jansson från Sögård. Antingen för att anfalla honom eller af annan anledning påyrkade sdn att 
komma in i kammaren, men då ingen ville öppna, sparkade sdn upp dörren, så att gångjern och lås gingo sönder 
samt gick med våld in i kammaren.
Sdn berättar, att han och Magnus Olausson, som gemensamt varit ute på jagt, omkring kl 2 på e.m. ankommo till 
auktionsstället. Sdn påstår, att han då var nykter och att han icke medförde något brännvin, men blef af Petrus Er-
iksson bjuden på eytt par supar. Han påstår, att han icke hade knif med sig, och att han icke kan erinra sig, att han 
sparkade sönder dörren till den kammare, der Petrus Erikssons far bor, men återkallar snart dessa yttrandenn och 
vidgår, att han hade knif och att han i förargelsen öfver att vara utestängd från kammaren dit beredt sig inträde 
genom att sparka sönder dörren. Han påstår bestämdt, att han icke drog knif eller i öfrigt våldförde någon af de 
närvarande. Han blef deremot själf öfverfallen och med knif skuren. Åklagaren anhåller om vittnesförhör med 
inkallade och närvarande hustrun Stina Kajsa Sjösten och Magnus Andreasson i Bön, hustrun Anna Katarina Jona-
sdotter i Berg, Martin Eliasson i Fossande, Mathilda Johansdotter i Öfre Buane, Johan Martin Magnusson i Klåfvan 
under Möre, Amalia Magnusdotter på Ulfvedalen under Fagerhult, Anders Persson i Gudebo, Per Olsson i Möre, 
Carl Magnusson på Ulfvedalen under Fagerhult, Magnus Hansson i Sågmarken, Hustrun Christina Andersdotter 
under Möre, Johannes Andersson under Koxeröd, Johannes Olsson derstädes och förre Korpralen Lars Holm i 
Koxeröd.
Vid fråga om jäf bestrider sdn Stina Kajsa Sjösten, Magnus Andreasson, Anna Katarina Jonasdotter, Lars Holm och 
Per Olsson i Möre hörande, de fyra förstnämnda emedan de äro boende på Dalsland och derför okända och Per 
Olsson, emedan han är fader till målsegaren Anders Persson i Möre och Olof Persson i Öfre Buane.
De fyra vittnena från Dalsland äro alla försedda med prestbevis som utvisa, att de hafva medborgerligt förtroende, 
hvadan jäfsanmärkningen emot dem ogillas, men hvad deremot angår Per Olsson i Möre, förklaras han för jäfnigt 
vittne i hvad åtalet angår hans båda bemälda söner, men angående åtalet i öfrigt förklaras han ojäfvig.
Då något annat jäf mot vittnena icke kan utletas, få de alla aflägga vittnesed, på hvilken de, efter varningar för dess 
missbruk, höras en i sender och vittna sålunda:

1o/ Stina Kajsa Sjösten: I enlighet med angifven attest af följande lydelse:
"Såsom stämd af Kronolänsman......             Litt B

Attesten läses och vidhålles med tillägg, att utom Carl Magnus Hansson i Öfre Buane, som vid Rätten idag uppgif-
vit, att det knifhugg, han vid auktionen erhöll, honom tilldelades af Magnus Olausson, hvadan berättelsen härom 
icke till protokollet i detta mål antecknats, hon äfven såg att flera af här närvarande målsegare, som hon icke förut 
kände, blefvo vid auktionstillfället skurna med knif, sedan Magnus Olausson blåste ut det ljus, vt höll i handen. 
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De flesta knifhuggen utdelades inne i kammaren, der undantagsmannen Petrus Eriksson fader bodde. Sdn och 
Magnus Olausson kommo på samma gång in i kammaren och anföllo med slag och skuffningaqr de personer, som 
förut voro derinnen. Sedan båda ljusen blifvit släckta, fick vt höra högljudda klagoskrik och flera personer måste 
genom fönstret söka sin räddning. De kunde icke öppna fönstret utan måste slå sönder rutorna. Vt hörde auk-
tionisten Anders Persson i Möre atlysa auktionen med förklarande, att han dertill var tvungen för sdns vildsinta 
uppförande.
Vidkänt.

2o/ Magnus Andersson: Sdn uppförde sig på ifrågavarande auktion ytterst oregerligt och vildsint; han sökte rycka 
klubban från auktionisten, blåste ut hans ljus och lade sig på det för honom afsedda bordet. Då Petrus Eriksson till-
rättavisade sdn härför, slog han honom i ansigtet. Då flera personer hade samlat sig i kammaren hos Petrus Eriks-
sons fader, begåfva sig sdn och Magnus Olausson dit och öfverfölls då innevarande. Då auktionisten skulle gå och 
afstyra oväsendet, blef han i dörren till kammaren öfverfallen och sönderrifven i ansigtet, så att blod rann. Derefter 
aflyste auktionisten auktionen med tillkännagifvande, att det skedte för sdns oregerliga uppförandes skull. Sedan 
detta skett uppstod i undantagskammaren ett mildt tumult, dervid ljusen blefvo utsläckta och högljudda nödrop 
hördes. Som vt hörde flera personer skrika, att de blefvo sönderskurna, rusade vt och flera andra till fönstret, som 
de måste slå sönder för att komma ut och derigenom rädda sig för knifhugg.
Vidkänt.

3o/ Anna Katarina Jonasdotter: Vt åberopar följande attest:
"Vittnesberättelse öfver auktion...       Litt C.

Attesten läses och vidhålles, med tillägg, att blod genast började rinna från hufvudet på Johannes Jansson i Sögård, 
sedan han af sdn erhållit omvittnade slaget, samt att vt bestämdt såg, att Johannes Jansson derförut icke var blodig. 
Inne i undantagskammaren höllo sdn och Magnus Olausson tillsammans under sitt anfall mot öfriga auktions-
besökande.
Vidkänt.

4o/ Martin Eliasson: Inna sdn och Magnus Olausson gemensamt gjorde det våldsamma anfallet på dem, som voro 
inne i undantagskammaren, såg ut, att de voro mycket goda vänner och gingo och ledde hvarandra. Så snart de 
inkommo i kammaren, såg ut, att de begge slogo med armarna i luften, men som det i detsamma blef mörkt och vt 
sjelf var mycket uppskrämd, kunde vt hvarken iakttaga, om de hade knifvarna i händerna, eller huru slagen träf-
fade, men då ljusen åter  blefvo tända, voro många personer sönderskurna och många andra hade i förskräckelsen 
flytt från auktionensstället.
Vidkänt.

5o/ Mathilda Johansdotter: Vt var väl närvarande i Öfre Buane vid ifrågavarande auktion, men kan i denna sak 
icke upplysa annat än att det på aftonen rådde en allmän förskräckelse för sdn och Magnus Olausson, och att 
målsegarne jemte att par andra personer blefvo med knif skurna, utan att vt kan säga  hvem som föröfvade dessa 
våldsgerningar.
Vidk.

6o/ Johan Martin Magnusson: Innan anfallet i undantagskammaren skedde, såg vt sdn slå till Petrus Eriksson i 
ansigtet. Han var i sitt tal öfvermodig och skrytsam, och yttrade, att han kunde slå hundra man, om han ville. Vt 
såg att sdn hade på sig en mindre fällknif eller större pennknif, och då han och Magnus Olausson i uppretad sin-
nesstämning kommo in i aundantagskammaren och med slag öfverfullo dem som der voro, blef vt så förskräckt, 
att vt gaf sig ut genom fönstret, emedan vt trodde  att äfven han skulle få stryk. Före anfallet i kammaren blef 
auktionen aflyst för sdns skull.
Vidkänt.

7o/ Amalia Magnusdotter: Vt var icke inne i undantagskammaren under sdns och Magnus Olaussons våldsamma 
uppträdande der, men hörde från kammaren förfärliga jemmerrop. Derförut hörde vt sdn och Petrus Eriksson 
tvista om den senares jacka eller rock, som var sönderrifven. Petrus Eriksson kastade jackan till sdn med tillsägelse, 
att han fick taga den, enär han slitit sönder den. Sedan sdn aflägsnat sig från auktionesstället, hittade vt på golfvet 
i stugan en knif, som då var mycket blodig och som sedermera aflemnats till åklagaren.
Vidk.

8o/ Anders Persson i Gudebo: Vt var närvarande vid auktionen och såg sdn på flera sätt störa auktionsfriden ge-
nom att ofreda auktionsförrättaren och lägga sig på hans bord, men då vt, som i skymningen skulle gå ut, iakttog, 
att sdn och Magnus Olausson utanför väggen hade ett enskildt samtal och hörde en af dem yttra: knifvarna får vi 
lof att begagna, ansåg vt bäst att aflägsna sig, så att vt var icke närvarande, då det värsta öfvervåldet skedde. In-
nan vt gick, såg vt, att sdn slog Petrus Eriksson i ansigtet, och att han bröt sönder en stol i kammaren, der Petrus 
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Erikssons fader bodde.
Vidk.

9o/ Per Olsson i Möre: Vid auktionen hölls sdn och Magnus Olausson ständigt tillsammans i deras fridsstörande. 
Vt hörde sdn yttra till flera personer: det kostar icke mera än 25 kr att skära nacken af dig, och här kommer vi nog 
göra rent hus. Vt satt i undantagskammaren, då sdn och Magnus Olausson dit inkommo. Kort derefter blefvo lju-
sen släckta, men för trängseln kunde vt icke se, af hvem. I detsamma fick vt höra förfärliga skrik och glas klingar. 
Då ljusen åter blefvo tända, befunnos målsegarne och ett par andra personer mer mindre illa skurna. Efter ytterlig-
are en kort stunds förlopp såg vt sdn slå till Johannes Jansson i Sögård i hufvudet och att omedelbart derefter blod 
började rinna. Vt kunde icke se, om sdn, då han slog till hade knif i handen, men betraktade Johannes Janssons sår 
och tyckte, att det såg ut såsom om det tillfogats med en igenlagd fällknif.
Vidkänt.

10o/ Carl Magnusson: Att vt icke kan lemna någon annan upplysning, än att målsegarne och ett par andra per-
soner blefrvo vid auktionen sönderskurna, att sdn tvistade med Petrus Eriksson om dennes jacka, som var sönder-
rifven och frågade om priset, samt att han sparkade sönder dörren till kökskammaren.
Vidk.

11o/ Magnus Hansson: Vt gick till auktionen i sällskap med auktionisten Anders Persson i Möre, och sammanträf-
fade på vägen dit med sdne, som voro ute på jagt. Anders Persson tillropade dem moch frågade , om de icke tänkte 
gå till auktionen och erhöll det svar af endera af dem: det är icke vår tid än. Sedan auktionen var aflyst och flera 
personer blifvit i undantagskammaren sönderskurna, skulle vt gå ditin med ljus, som dock slockanade i dörren 
till kammaren. Just som ljuset slocknade eller något ögonblick derförut hörde vt Johannes Jansson i Sögård skrika 
till: aj, nu blef jag huggen. Sdn stod straxt intill Johannes Jansson, men äfven andra personer voro i kammaren 
närvarande. Johannes Jansson erhöll i hufvudet ett sår, som blödde häftigt, men vt vet icke, om det tillfogades med 
knif eller annat tillhygge. Efter auktionens slut begaf sig vt till målsegaren Edvard Johansson i Utby, dit sdn och 
Magnus Olausson i hvarandras sällskap äfven kommo. De voro båda mycket blodiga och erhöllo på begäran vat-
ten att tvätta sig rena. Ehuru Edvard Johanssons hustru äfven erhållit ett knifhugg vid auktionen, bjöd hon sdn och 
Magnus Olausson på kaffe, emedan hon antagligen var rädd för vidare våldsamheter. Målsegaren Hans Johansson 
var vid tillfället äfven i Utby och då sdn fick se honom, sade han att Hans Johansson borde ha stryk.
Vidk.

12o/ Kristina Andersdotter: Sedan sdn på flera sätt ofredat auktionisten kom Magnus Olausson och drog honom 
baklänges från auktionsbordet, hvarefter vt hörde dem båda komma öfveens, att, då auktionen var slut, skulle 
de"hjelpas åt att ge dem". Sdn yttrade, att han icke var rädd, ty han hade fått plikta förr, och frågade inte efter, om 
han åter skulle få plikta hundra kronor. Som buller och öväsen hördes från undantagskammaren, gick auktionisten 
dit och uppmanade sdn och Magnus Olausson att hålla sig lugna, medan auktionen pågick, men så snart han kom-
mit till dörren, kom han tillbaka och var blodig i ansigtet, samt yttra: nu ser i, hurAlfred har gjort med mig. Äfven 
allt detta blef vt förskräckt, hvadan vt lemnade auktionen, innan de värsta våldsamheterna skedde.
Vidk.

13o/ Johannes Andersson: Vt såg Anders Persson i Möre oskadad lemna auktionsbordet, för att i undantagskam-
maren afstyra slagsmål, som der anstiftades af sdn, samt återkomma sönderrrifven i ansigtet, utan att vt såg, hvem 
som sårade Anders Persson. Sedan auktionen derefter blifvit aflyst, gick vt till köket och såg derifrån genom den 
till kammaren öppna dörren armar röra sig i luften. Omedelbart förut hade sdn gått in i kammaren. Vt gick då ut 
för att gå hem, men stannade af nyfikenhet på något afstånd och fick genast höra ett förfärligt skrik af qvinnor och 
barn och fönsterrutor klinga. Innan vt fortsatte sin hemfärd kommo Carl Magnus Hansson i Öfre Buane och David 
Andersson i Fossane springande förbi vt blodiga och sönderskurna.
Vidk.

14o/ Johannes Olsson: Som vt, på grund af sdns oregerliga uppförande på auktionnen, fruktade för slagsmål, 
begaf sig vt derifrån och gick till Utby, dit sdn och Magnus Olausson kommo frm på natten, nedsölade af blod. 
De yttrade, att det varit svårt folk på auktionen och att minst tjugo man hade varit om dem. Då sdn fick se Hans 
Johansson i Koxeröd, som äfven stannat i Utby öfver natten, yttrade han att han borde dröja qvar till morgonen, för 
att ge Hans Johansson stryk, emedan det var han, som börjat slagsmålet med sdn.
Vidk.

15o/ Lars Holm: Från köket iakttog vt huruledes sdn trändge sig in i undantagskammaren och att just i detsamma 
slagsmål i kammaren börjades mellan flera personer. Vt såg väl af slagsmålet icke något annat, än att armar rörde 
sig i luften, men innan kort släcktes ljusen och derefter hörde vt förfärliga skrik, och att fönstrrutor sönderslo-
gos. En stund efter det oväsendet i undantagskammaren upphört, sammanträffade sdn och målsegaren Hans Jo-
hansson i auktionsrummet, då den senare förebrådde sdn hans oregerliga uppförande, samt att Hans Johanssons 
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broder Edvard låg på loftet och förblödde. Jemte det sdn för att urskulda sig, sade: hvad skulle jag göra, det var 
minst 24 man om mig, förklarade han sig icke varaobenägen träffa förlikning med Edvard Johansson och yttrade, 
att han i sådant afseende ville betala 200 kronor på det sätt, att han efterskänkte ur fordran hos Edvard Johansson 
på samma belopp. Då sdn kort derefter fick se att Petrus Erikssons fader stängt dörren till undantagskammaren, 
sparkade han sönder dörren och gick in i kammaren. Då vt gick hem, såg han blodfläckar på flera ställen på vägen.
Vidkänt.

Samtliga vittnen fordra ersättning för sin inställelse, med anmälan, att de sedan igår vid tingsstället afvaktat målets 
företagande. Med anledning häraf antecknas, att vittnena äro från tingsstället boende Johannes Andersson under 
Koxeröd, Johannes Olsson derstädes och Korpralen Holm två och en half mil, Stina Kajsa Sjösten och Magnus 
Andreasson i Bön jemte hustrun Anna Katarina Jonasdotter i Berg två och 1/4 mil, Martin Eliasson i Fossande, 
Mathilda Johansdotter i Öfre Buane och hustrun Kristina Andersdotter under Möre två mil, Johan Martin Magnus-
son i Klåfvan under Möre, Anders Persson i Gudebo, Per Olsson i Möre och Magnus Hansson i Sågmarken en och 
en half mil, samt Amalia Magnusdotter på Ulfvedalen och Carl Magnusson derstädes en och 1/4 mil, hvarjemte 
vittnena anhålla att mot lösen nekad få del af HäradsRättens beslut angående deras ersättningsanspråk.
Sdn säger på fråga, att han icke kan bestrida vittnesmålens riktighet.
Åklagarens uppvisar den af Amalia Magnusdotter hos Petrus Eriksson efter auktionen hittade knifven. den är en 
vanlig slidknif och dess blad kan icke fällas ned.
På det att sdn icke måtte komma i tillfälle att liksom Magnus Olausson afvika från orten, yrka åklagaren, att sdn 
måtte förklaras skyldig träda i häkte, enär han med lifsfarligt vapen vid offentlig förrättning anfallit en hel me-
nighet, hvarjemte åklagaren för Magnus Olaussonsefterspanande och flera vittnens hörande anhåller om uppskof.

Parterna förständigas laga afträde under det HäradsRätten öfverlägger till följande i deras närvaro afsagda 

Utslag

Som sdn är åtalad för brott, hvarå straffarbete följa kan, och anledning är att befara, att sdn afviker från orten, 
förklarar HäradsRätten honom skyldig träda i häkte och varder enligt åklagarens begäran ransakningen up-
pskjuten till måndagen den 3 nästa Februari, då målsegarne, om de vilja i målet vidare höras, ega att åter härstädes 
möta jemte åklagaren, som då bör vara försedd med bevis, att han till hörande inkallat tillgängliga vittnen. I afbi-
dan på ransakningens fortsättning skall sdn till kronohäktet i Uddevalla införpassas.
Sessionen afslöts kl 8 e.m.

v189703.b346
No 22    Litt F

Enligt hvad som utrönts vid polisundersökningar har så tillgått, att Magnus Olausson i Hålkekärr och Alfred 
Trulsson i Sögård på förhand beslutat begå våldet. Auktionsförrättningen stördes af Alfred Trulsson dels med 
oväsen dels derigenom att han släckte ljuset i auktionsrummet och dels, då denna bjöd tystnad, ref auktionisten på 
kinden, så att blodvite uppkom, hvarjemte Trulsson, äfven under auktionen, sönderfläckte ene husvärden Petrus 
Erikssons rock.
Sedan auktionen slutats, och innan auktionsmenigheten hann aflägsna sig släckte Magnus Olausson ljuset i ett 
sidorum, uppfyllt af auktionsbesökande, hvarefter han och Alfred Trulsson med knifvar, hvaraf en sedan hittades 
blodig i rummet, höggo och skars i hopen med den påföljd att 8 å 10 personer mer eller mindre svårt sårades och 
golf, väggar och tak besprutades med blod; en del af de innevarande sprungo genom dörren, andra måste bryta 
sig ut genom fönstren för att rädda lif och lemmar.
Då undertecknad och ordningsmannen i trakten två dagar efter händelsen besökte auktionsstället syntes rundt om 
huset och på vägen, på en sträcka af flera hundra fot, betydligt med blod i snön och inne i huset var blodet qvar på 
väggarna, tak och golf.
Östad den 15 Januari 1879
Svante Palmqvist
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v189703.b352
No 22.   Litt A

Som jag Edvard Johansson var på auktion vid Petrus Eriksson i Buane under auktionstillfället var jag uti kam-
maren äfven flera folk då kom Alfred Trulsson å Magnus Olausson uti Kammaren då skedde gennaste en samman 
drabning och oreda och vid samma tilfälle blef juset stäkt å då fick Knifshug i huvudskålen Som jag tror att Alfred 
jorde då blef jag af Sveda å Rädhåg Lik Som förvånad å jennom andras tilljälp blef jag förd på Låftet å där förbant 
de mitt Sår äfven var min Hustru där vid Samma tilfälle och hon ärhölt äfven ett Knifshug i Högra handlen och 
äfven tvenne hårda slag i Ryggen under Sitt Hafvande tilstånd och Som då Alfred Trulsson vid Samma tilfälle blef 
tiltalad af min broder för dätt han hade Hanterat mig Så illa då bad Alfred Trulsson min broder gå Efter mig å Sade 
jag talla ved honom å då Sade Alfred att han är skyldig mig 200 kronor dätt Skall jag Gifva honom efter Så tiger 
väll han ock Som jag ej vett om Hustruns Sårande Kan Under Rättegången blifva bevitnad Så anhåller Jag åndå för 
min Egen del att Alfred Trulsson måte blifo ålagd att till mig ärsäta en Skälig Rättegångs Kostnad Efter Som han i 
närvaro ärbjöd mig en Sådan förlikning men Som jag Ej ansåg mig hafva rätt att upgöra en Sådan Sak Så inne? jag 
mig i Högvällåvlige Häradsrättens upgörande här af

Utby under Sögård den 14 Januari

Edvard Johansson

v189703.b347
no 22     Litt G

Räkning å det skadestånd undertecknad blifvit påskyndad vid den hos mig hållna auktionen den 25te sistlidne No-
vember, genom det öfvervåld som dervid föröfvats af Alfred Trulsson i Sögård och Magnus Olausson i Holkekärr:

Sönderslaget 3ne fensterramar Kr   4
       "             18 fensterrutor á 33 1/3 öre   6
Resa till snickare att få förfärdigat nya ramar  1:50
   "    till Fredrikshall att anskaffa glas  -  4 mil
fram och lika åter  =  8 mil á 1:60    13:33
dag-traktamente härvid tre dagar under
resan å 2 kronor      6
sönderslaget 2 styrstolar    4
       "            en lampa     1
sönderslaget en kaffekittel    3
       "             åtskilliga butäljer sönderslagna  1
       "             ett slagbord sönderslaget   2:50
1 brännvinsglas sönderslaget     :25
6 par Thetyg  dito     1:25
1 sönderfläckt en af mig påhafd jacka   2:50
Den skada jag lidit deraf att den pågående auktionen blifvit förstörd 
och måst inställas anser jag uppgå till minst  50
skada derför att jag blifvit husvill under 8 dagar  50

   Summa Kronor   146:33

Öfre Buane den 11 Januari 1879

Petrus Eriksson
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v189703.b361
den 3 Februari

Sista rättegångsdagen
No 23
Sessionen börjades kl 11 f.m.
Till följd af HäradsRättens beslut den 16 sistl Januari fortsätter denna dag det från nästföregående No här ofvan i 
Domboken omförmälda ranssakningsmålet angående Krdn Sv. Palmqvists åtal mot häktade Alfred Trulsson från 
Sögård för misshandel med lifsfarligt vapen i förening med fridsbrott, och tillstäödeskomna härvid i åklagarens 
närvaro, samtliga i förra rannsakningsprotokollet antecknade målsegarna jemte Edvard Johansson i Utby hustrun 
Brita Stina Olsdotter, hvarjemte sdn inställes för Rätten under bevakning af Fånggeraldigern P A Bergendahl från 
Uddevalla.
Protokollet från sista ransakningen uppläses och vitsordas till sin rigtighet af samtliga parterna. Efter närmare 
granskning af de utaf Petrus Eriksson i hans ingifna räkning framstälda ersättningsanspråk vidgår sdn, att han 
sönderslagit en stol och ett brännvinsglas och att hansönderrifvit Petrus Erikssons jacka, men den skada som vid 
auktionstillfället skett å öfriga i räkningen omnämnda föremål lärer hafva uppkommit under den allmänna oreda, 
som sdns vildsinta uppträdande förorsakade. Att sdndragit knif och dermed skadat någon af de vid auktion-
stillfället närvarande, bestrider han fortfarande. Tillfrågad om sina lefnadsförhållanden uppgifver sdn att hans 
fader, som är död för flera år sedan, var hemmanegare och att hans moder lefver och bebor en sdn tillhörig hem-
mansdel i Sögård. Sdn har två systrar och två bröder Magnus och Anders. Magnus är hemmansegare i Wette härad 
och Anders är dömd till lifstids straffarbete för mord. Sdn kan både skrifva och läsa.
Med anmälan af åklagaren, att till honom aflemnats den knif, sdn vid åtalade tillfälle begagnade, framvisas åkl en 
mindre fällknif med tre blad, hvaraf det ena är större än de två¨andra. Sdn vidgår att han till auktionen medhade 

v189703.b355
No 22    Litt C

Wittnes Bberättelse Öfver Auktion på Öfre buane.
Som stämd af Kronolänsman Herr Palmqvist i bularens ?, för att vittna i mål emelan honom som åklagare, och Al-
fred Trulsson Sögård och Magnus Olausson Hälkekjärsnäsetangående slagsmål får jag angifva följande Sanfärdiga 
berättelsen, de 2 voro vildsinta, Jag såg Alfred sönderbryta en styrstol, sedan hörde jag Alfred olkastas mäd Olof 
Pärson i Öfre buane, och Alfred sade det kostar mig ej mer än 25 kronor att skära hufvudet af dig och straxt där på 
släkte han ut ljuset som stod på aktionsbordet och jag då hörde Olof Pärson 2 gånger å rad säga hvad vill du här 
och straxt blef ljuset åter tänt, som Alfred varnades af auktionisten, då fattade han i klubban och ville rycka den i 
från honom han flyttade auktionisten Olof Pärson inom kring sig vid auktionsbordet då alfred lade sig tvärs öfver 
dät samma i ovänskap mäd Olof Pärson åter förde de ovänskap inne i kammaren därpå kommer auktionisten in 
och var sönderrifven i ansiktet Samt aflyste auktjon för Alfred Trulssons skaull, En stund däräfter kom en del af 
folket och gick in i undantagsmannes kammare men kom förut nämde Magnus och alfred äfter, när Magnus var 
i dörren stack han båda händerna bak under råcken och rusade in, och straxt blef för färlig skrik och blef släkt i 
rummet en del af folket sprang upp på öfver rummet en del ut och nämde Magnus och Alfred kom äfter i tjöket 
Och Alfred slog till Johannes Jonsson i Sögård i hufvudet hvarpå blodet ran män om han hadde något i handen 
vet jag icke, Sedan kom auktionisten ned efter trappan från öfver rummet då en af dem fattade i benen och ryckte 
honom ned i tjöket
Transport
Transport
där han blef liggande män straxt kom upp och till baka Sedan kom båda äfter till öfver rummet hvarpå de åter 
började oväsen mäd Olof Pärson, då Magnus mäd sitt hand gnudgade honom under näsan så att blodet började 
rinna. Där på gick de åter ned från åfver rummet till undantagsmannens dörr som var låst då sade alfred tjufvar 
och skälmar låsa sig inne, män ärligt folk får gå utomkring, därpå sparkade han upp dörren och gick in, sedan såg 
jag honom gå ut, där på kom en sten in genom fönstret och träffade hustrun till Elias malm under Boxungröd vid 
kindbenet, men hvilken som kastade stenen vet jag icke. Dätta tager jag på min aflagda ed intygas Östad den 15 
januari 1879
Anna Kattrina Jonasdotter
Bärg Töftedals socken

v189703.b354
No 22    Litt B
(Dokumentet mycket svårläst  då bläcket har bleknat. Endast delar av texten kan tydas varför dokumentet ej 
återges här. Förf. anm.)
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denna knif, men bestrider, att han gjorde något bruk deraf.
Brita Stina Olsdotter berättar, att hon delvis var inne i undantagskammaren då sdn och Magnus Olausson med 
knif anföllo dem, som der inne voro församlade. Brita Stina Olsdotter hade icke på ringaste vis förnärmadt någon 
utaf dem, med sedan ljusen blifvit släckta, erhöll hon i mörkret ett knifhugg i högra handleden och två slag öfver 
ryggen, utan att hon bestämdt kan påstå antingen hon af sdn eller Magnus Olausson blef misshandlad och sårad. 
Hon var vid tillfället i hafvande tillstånd, men om hon för framtiden tagit ngt men till sin helsa, vet hon icke, enär 
hon ännu icke födt barn.
Målsegarne Hans Johansson i Koxeröd och David Andersson i Fossande tillägga tillägga deras förut afgifna berät-
telse:
David Andersson: att han under sdns våldsamma uppträdande i undantagskammaren lyckades fatta tag i hans 
högra arm och vrida ur handen på honom den knif, åklagaren nu uppvisat. Ett af de mindre bladen var då uppfäldt 
och antagligen erhöll David Andersson under sin brottning med sdn det sår i högra handen, hvarom han förut 
berättadt, ehuru han icke är fullt säker derpå;
Hans Johansson: att han, innan tumultet i undantagskammaren börjades, af sdn erhöll ett par örfilar, som föror-
sakade blånader.
Sdn erkänner att han slog Hans Johansson ett par örfilar, men bestrider hvad David Andersson berättat. Han med-
hade väl ifrågavarande  knif till auktionen, men begagnade den icke hvarken mot David Andersson eller någon 
annan. Då han slog Joh.s Jansson i Sögård i hufvudet, höll sdn i handen en mindre spegel med träram, som han 
i sin byxficka medhade till auktionen. Med samma spegel slog han äfven möjligen Edvard Johansson i hufvudet, 
men vet icke, för mörkrets skull, om han träffade honom med något slag.
Samtliga målsegande yrka skadestånd af sdn och inlemna i sådant afseende,  med undantag af Olof Persson i 
Buane, räkningar af följande lydelse:
"Kostnadsräkning i målet etc        Litt A.
"Räkning å undertecknads etc      Litt B.
"Räkning å undertecknads kostnad etc.   Litt C.
"Kostnadsräkning i mål mot etc.      Litt D.
"Kostnadsräkning i mål mot etc.      Litt E.
"Kostnadsräkning emellan etc.      Litt F.
"Kostnadsräkning i mål mot etc.      Litt G.

Carl Magnus Hansson i Öfre Buane företräder och uppvisar en af sdn och Magnus Olausson kort efter ifråga-
varande auktion  till Carl Magnus Hansson utgifna förbindelse, enligt hvilken de åtagit sig att deraf åtal icke 
komma att ske, för det honom öfvergångna våld till Carl Magnus Hansson utbetala 450 kronor såsom förlikning 
och yrkar Carl Magnus Hansson, att sdn måtte åläggas utbetala hans andel af sagde belopp.
Sdn erkänner förbindelsen, men bestrider Carl Magnus Hanssons yrkande.
Åklagaren anmäler att han för att vittna i målet, till denna dag inkallat Johannes Tollesson i Fagerhult, Carl Wid-
gren i Öfre Buane, Magnus Andersson i Grubberöds skog, Otto Olsson i Siljebråten, Mathias Andersson på Rön-
ningen och Carl Johans Lindvall i Fossane samt anhåller om deras hörande på ed. Som något jäf mot vittnena icke 
kan utletas, få alla aflägga vitnesed, på hvilken de, efter varning för dess missbruk, en i sender hörde berätta:

1o/Johannes Tollesson: Innan det blodiga slagsmålet i undantagsmannen Erik Perssons kammare började, satt vt 
i kammaren jemte flera andra personer, hvaribland vt minnes Johannes Jansson i Sögård, Per Olsson i Möre och 
Edvard Johansson i Utby. Till denne sällade sig sdn, och sedan de talat vid en stund iakttog vt, att någon oenighet 
dem emellan förevar, utan att vt kände anledningen. I detsamma kom Magnus Olausson äfven in i kammaren och 
började genast öfverfalla Edvard Johansson, hvilken då steg upp och drog sig bakönges mot dörren under det han 
sökte försvara sig såväl mot Magnus Olsson som sdn, hvilken höll sig mellan dem begge och biträdde Magnus i 
hans anfall mot Edvard Johansson. Som vt var helt nära detta uppträde och hade ett brinnande ljus i handen såg 
vt med säkerhet, att Magnus Olausson, då han hög Edvard Johansson icke begagnade knif. Sedermera blef det 
allmänt slagsmål och ljuset, som vt hade, släcktes, utan att vt kan säga om detta skedde af sdn eller någon an-
nan. Då det blef mörkt i kammaren, kröp vt ned under ett bord, för att icke träffas af knifhugg eller slag. Medan 
vt satt under bordet, strök han eld på en tändsticka och iakttog vid skenet deraf, att sdn låg på golfvet och erhöll 
i hufvudet flera slag af Magnus Olausson, innan denna märkte, att det var sdn, som han slog. Skriket och larmet 
var så högljudt, att Magnus Olausson antagligen icke hörde, att sdn flera gånger skrek: det är jag Magnus, det är 
jag Magnus.
Vidkänt.

2o/ Carl Widgren: En stund innan knifskärandet i undantagskammaren började, såg vt sdn och Hans Johansson 
tvista med hvarandra om en kortlek, dervid de började ryckas och brottas, så att de båda föllo omkull, Hans Jo-
hansson ofvanpå sdn. I öfrigt vet vt ingenting annat, än att vt biträdt David Andersson med förbindningen af hans 
sår, som var amkring en tum djupt och hade, enligt vt:s omdöme, blifvit David Andersson med knif tillfogadt. 
Vidkänt.
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3o/ Magnus Andersson: På anmodan af Anders Persson i Möre var vt behjelplig att lysa upp auktionslokalen, men 
försökte ständigt, såvidt möjligt var, hålla sig undan så snart vt märkte någon oenighet mellan sdn och någon an-
nan af de närvarande. Vt kom derföre att iakttaga, att han skar eller eljest våldförde sig mot någon, men att sdn 
hade knif med sig såg vt. Knifven liknade den, som nu af åklagaren förevisats. Vt tvättade blodet från ansigtet på 
Anders Persson och fann dennes sår vara af ringa beskaffrenhet.
Vidkänt.

4o/ Otto Olsson: Vt:s berättelse innefattar ingen annan upplysning än hvad sdn erkänt, hvadan dess antecknande 
till protokollet icke är erforderligt.

5o/ Mathias Andersson: Vt var icke närvarande på auktionen, men har sett David Anderssons åkomma och kan 
intyga, att densamma gjorde honom oförmögen att under en längre tid arbeta med yxa. Han nödgades för den 
skull lega vt att  biträda honom med skogshygge. För sådant ändamål var vt hos David Andersson 13 gånger vid 
olika tillfällen.
Vidkänt.

6o/ Carl Johan Lindahl: Vt var väl närvarande på auktionen, men som vt alltid sökt att hålla sig undan, så snart 
oenigheten uppkom mellan sdn och många af de auktionsbesökande vet vt ingenting annat beträffande sdn än att 
han började gräl med Hans Johansson i Koxeröd om en kortlek, och att Olof Persson i Buane och sdn grälade med 
hvarandra. 
Vidkänt.

Samtliga vt:n fordra ersättning för sin inställelse under vitsordad uppgift att de äro boende ?
Tollesson 9/10 mil Mathias Andersson 1 mil och alla de öfriga 2 mil från tingsstället.

Sdn bestrider fortfarande, att han begagnat knif vid åtalade tillfället, och sägernu, att han icke kan erinra sig, att 
hvarken han eller Magnus Olausson talade härom på sätt Anders Persson i Gudebo vittnat. Att han erbjudit Edvard 
Johansson i Utby förlikning på det sätt att han ville efterskänka en fordran på 200 kronor, vidgår sdn, emedan det 
nog kunde hända, att han slagit till Edvard Johansson, och emedan sdn ansåg sin fordran af honom mindre säker.
Åklagaren inlemnar prestbetyg om sdn med denna lydelse:
"Pretsbetyg för Alfred Trulsson etc.     Litt H.

och yttrar åklagaren, att han hört sägas, att Magnus Olausson nyligen varit synlig i hemorten. För dennes gripande 
och flera vittnenens hörande anhåller åklagaren om ytterligare uppskof.

Beslut.

Häradsrätten utställer ransakningen till vidare handläggning Onsdagen den 19 i denna månad, då målsegarne om 
de vilja i saken vidare höras, böra åter härstädes mötas, hvarjemte åklagaren då åligger vara försedd med bevis att 
han efterspanat Magnus Olausson och inkallat alla de vitnen af hvilkas hörande han vill sig begagna. Sdn skall till 
kronohäktet i Uddevalla åter införpassas.

Sedan alla mål och ärenden vunnit handläggning på sätt denna dombok och de serskilda protokollen utvisa, afslu-
tas sessionen kl 2 e.m., hvarefter Rättens ledamöter åtskiljas. Som ofavn

På Häradsrättens vägnar 
? Carlborg

Att någon extra förrättning af domare och nämnd sedan sista lagtima tingsslut icke förevarit inom häradet; betygar, 
Tingsstället Östad den 3 februari

På Domare Embetets värgnar
? Carlborg
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v189703.b364
Räkning å undertecknads kostnad och skada vid uppträdet hos Petrus Eriksson i Buane den 26 sistl November; 
föröfvats af Alfred Trulsson Sögård:  
Sveda och värk under en månads tid i följd af det sår jag tilldelats i hufvudet  Kr  75
förlust i mitt arbete en månad å 1:50       45
skjuts fram och åter, två mil å 1:66 för tingsresor      9  96
Tidsspillan och traktamente 3 dagar       9

        Summa Kr:  138  96

Sögård den 3 Februari 1879
Johannes Jansson

v189703.b364
No 23     Litt B.
Räkning å unddertecknads skadestånd och resa till tinget å mål emeot Alfred Trulsson i Sögård:
Sveda och värk samt tidsspillan under åtta dagars tid för det mig tilldelade 
sår i ansigtet kronor        30
förlust af den förstörda auktionsinställande     25
tre tingsresor, å 3 mil fram och åter för hvarje ting 1.66 – tillsamm,ans 9 mil 14.94
Tidsspillan och traktamente 3 dagar      9

Summa Kronor 78.94

Möre den 3 Februari 1879
Anders Persson

v189703.b363
No 23     Litt A.
kostnads Räkning i målet mot Alfred Trulsson i Sögård Resa till Östad den 15 Januari första rättegångsdagen att 
taga reda på – målets behandling 4 mil fram och åter
1-66 för mil      6-64

Do till Östad den 16 Januari då målet Behandlades 6-64

Do till Östad den 3 Februari 1879   6-64

Summa 19 kronor 92 öre
Öfre Buane den 3 Februari 1879

Petrus Eriksson
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v189703.b369
No 23     Litt F.
Kostnadsräkning emellan undertecknad och Alfred Trulsson i Sögård och Magnus Olausson i Hålkekärr.  
   Debet
November 26 Blifvit överfallen på Auktionen hos Petrus Eriksson på Ormelund med slag och knifskärning, för 
sveda och verk härför i minst 10 dygn á 2 Kr per dygn    20.00
Resa till Tingsställe Östadförsta rättegångsdagen  2 1/4 mils
resa fram och åter á 1,60       7.10
andra rättegångsdagen lika      7.10
inställelse till Xtra tinget
den 3 febr innevarande år       7.10
Samt tillagd lösen för transumt af Protokollet
3 dagars traktamente  2 Kr per dag     6

       Sa Kr  47.30
 
Koxeröd den 30 januari 1879
Hans Johansson

v189703.b368
No 23     Litt E.
Kostnadsräkning i mål mot Alfred Trulsson i Sögård, tilltalad för misshandel
Undertecknad som blifvit skuren i höfra handleden samt 2ne hårda slag öfver ryggen  Och varit härför hindrad att 
förrätta arbete från den 27 sistl. November till den 1 Januari 1879 och särskilt får anmälas, att misshandel har skett 
under mitt hafvande tillstånd hvarför smärtan varit dubbelt svårare och 
fodrar härör 1.50 per dag.,        49.50
Resa till Östad den 3 Februari
4 mil fram o åter á 1.66           6.64
För sveda och verk jemte för läkarvård och medikamenter     20.50
       Kr  76:64

Utby den 1 Februari 1879

Britta Stina Olsdotter

v189703.b365
No 23     Litt D.
Kostnadsräkning i mål mot Alfred Trulsson i Sögård, tilltalad för misshandel.

Undertecknad, som blifvit svårt skuren i hufvudet och varit härför hindrad att förrätta arbete från den 27 Novem-
ber till den 25 Januari 1879 och fodra härföre 1 Kronoa 50 öre per dag           Kr  84.00
Resa till Östad den 15 Januari, första rättegångsdagen, att taga reda på 
målets behandling, 4 mil fram å åter á 1.66     6.64
Do till Östad 16 Januari, då målet handlades     6.64
Do till Östad den 3 Februari 1879      6.64
Ersättning för tidsspillan under dessa 3 resor med 1,50 per dag   9.00
För läkarevård och medekamänter      88.00

        S:a Kr   200.92

Utby den 1 Februari 1879
Edvard Johansson
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v189703.b367
No 23     Litt H
Prestbetyg för Alfred Trulsson från Sögård, som blifvit häktad för gröfre misshandel m.m.

Födelseår, månad och dag, samt ort
Född i Sögård i Nafverstads socken den 12 Dec 1857.

Föräldrarnes namn, stånd och vilkor m.m.
Fadren, hemmanegaren Truls Christensson, afled i Sögård den 18 April 1875; modren Greta Andersdotter, lefver 
ännu som undantagsenka i Sögård. Föräldrarne hafva varit välbergade, och är sonen född inom deras äktenskap.

Uppfostran, förra yrke eller näringsfång, tiden och stället för första och sista nattvardsgången. (Svårläst då margi-
nalen är långt inbunden i domboken, Förf. anm.)
Har alltid vistats i föräldrahemmet, erhöll undervisning i församlingens folkskola; begick H h Nattvardsgången 
härstädes den 21 Sept 1873 och senast (likaledes) den 14 sistl Dec. oaktadt då af själasörjaren varnad att hålla sig 
derifrån.
Om den religöst-sedliga halten af den ? i hemmet erhållna uppfostran är undertecknad icke i stånd att närmare 
yttra sig; men har der eller annorstädes ??? ett beslut hos honom uppbyggdt, så har det snart åter i ??? medelst det 
dåliga umgänge, han tidigt sökt ??? i dryckenskap, spel och dobbel och tygellöst okynne, hvarpå han ??? varit i 
hög grad begifven. Modren säges hafva ogillat ??? excesser och fått dem afstyra, men förgäfves; och låter ??? under 
sådana omständigheter, lätteligen förklara, huru ??? skadelusten redan hunnit utvecklats sig till den ??? skyende 
vildsinthet, hvarför den häktade är af de ??? i lika grad fruktad som afskydd.
Den tilltalade är till yrket jordbrukare.

Ogift eller gift, samt uppgift å anförvanters namn och vistelseort
Är ogift. Om modren är nämndt förut. den häktade har 2ne bröder: Magnus Trulsson, hemmanegare i Skee och 
Anders Trulsson, som befinner sig i lifstids fängelse för dråp med rän. En yngre syster, Hilda, är hemma hos mo-
dren i Sögård.

Den församling i hvars mantalslängd personen senast varit uppförd.
Nafverstads församling

Om, när och af hvad anledning han tillförende varit häktad för brott tilltalad o.s.v.
Ehuru officiell anmälan icke hit ingått, har sig likväl undertecknad bekant att häktade förut varit åtskilliga gånger 
tilltalad för misshandel och åtminstonde en gång för sådan med knif eller eggjern. denna sak nedlades slutligen af 
målseganden, som blifvit förnöjd med penningar, men lära likväl böter blifvit svaranden ådömde.

Angående läs och skrifkunnighet
Läser försvarligt innantill, har läsrt att skrifva och egde vid confirmationstiden godkänd Christendomskunskap.

Nafvserstads prestgård 27 Januari 1879 – sjutionio

H Berg
C. l.

v189703.b370
No 23     Litt G.
Kostnadsräkning i mål mot Alfred Trulsson i Sögård, häktad och tilltalade för misshandel.
Undertecknad, som blifvit svårt skuren i högra handen, har varit hindrad att arbeta från den 27 November 78 till 
den 10 Januari 1879 och fordra derför 1 Kr 80 öre per dag –   Kr  67,50
Resa till Östad den 15 Januari, första rättegångsdagen, att taga reda på tiden för målets behandling 4 mil fram å åter
á 1.66          6.64
Do till Östad 16 Januari, då målet handlades     6.64
Do till Östad den 3 Februari 1879      6.64
Ersättning för tidsspillan ynder dessa 3 resor med 1,50 per dag   4.50

         Kr  91.92

Fossande i februari 1879
David Andersson



13

v189703.b512

Protokoll hållet vid 
urtima ting med 

Bullarens härad i Östad 
den 19 februari 1879

Närvarande:
Ordförande: undertecknad, domare i orten.
Nämnd: Häradsdomaren Magnus Ifvarsson i Rörane, Anders Olsson i Smeberg, Otto Emanuel 
Persson i Norr Nafverstad, Tolle Andersson i Tungene, Johannes Hansson i Karseröd, Hans 
Andreasson i Toröd och Fredrik Berndtsson i Mörken.

Sedan urtima tinget blifvit utlyst, förekommen till handläggning nedan omförmälda ransakningsmål.

No 1
Då till följd af Häradsrättens beslut den 3 denna månad, antecknadt under No 23 i domboken vid sista lagtima ting, 
denna dag fortsättes derifrån uppskjutna ransakningsmålet angående Kr-länsmannen Sv Åalmqvists åtal mot häk-
tade Alfred Trulsson från Sögård för misshandel med lifsfarligt vapen i förening med fridsbrott, inställa sig åkl och 
målsegarne Petrus Eriksson i Öfre Buane och Anders Persson i Möre, men öfriga målsegarne låta sig icke afhöras. 
Sdn inställes för Rätten under bevakning af honom från kronohäktet i Uddevalla åtföljande fånggevaldigern P A 
Bergendal.
Ordföranden uppläser HäradsRättens vid första ransakningen förda protokoll, som parterna lemna utan an-
märkning.
Petrus Eriksson inlemnar från Olof Persson i Öfre Buane denna handling:
"Räkning emellan Olof Persson        Litt A.

Med anmälan af åklagaren, att han ännu icke lyckats gripa Magnus Olausson i Hålkekärr, ehuru han blifvit på 
sex serskilda ställen eftersökt, anhåller åkl om vt:s förhör med Hustrun Carolina Andersdotter i Ulfvedalen under 
Fagerhult och Johan Peter Pettersson i Kåxeröd, hvilka, tillstädes och ojäfviga befunne, efter gången vtsed och var-
ning för dess missbruk, höras en i sender och berätta:

1o/ Carolina Andersdotter: Angående det stora slagsmålet i undantagskammaren känner vt ingenting än sedan 
detta upphört gick vt in i kammaren och fann då att både väggar och tak voro öfverstänkta med blod, som äfven 
syntes i stora fläckar på golfvet. Före börjaf det stora slagsmålet såg vt sdn och Petrus Eriksson tvista om den sena-
res tröja, för hvilken Peterus Eriksson fordrade betalning.

2o/ Johan Petter Pettersson: Medan auktionen pågick, hörde vt sdn och Hans Johansson i Kåxeröd gräla med 
hvarandra, och sedan de i anledning häraf kommit att brottas, föllo de bägge omkull på golfvet. Vt vet ingenting 
annat angående det stora slagsmålet i undantagskammaren än att flera personer dervid blefvo illa skurna men 
sedan slagsmålet upphört gick vt in i kammaren och fann då väggar och tak vara nersölade af blod och hälften 
af östra fönstret borta. Sedermera iakttog vt att fönsterrutor voro utslagna i andra rum än undantagskammaren. 
Alla fönsterrutorna voro af en mindre sort. Att Edvard Johansson erhållit ett större sår, kan vt sluta deraf, att hans 
hår var alldeles ihoptofvat af blod och hans kläder deraf nedsölade. Vt undersökte icke såret men hörde allmänt 
antaga, att det blifvit Edvard Johansson med knif tillfogat.
Berättelserna ur protokollet upprepade vidhållas af vtna, hvilka fordra ersättning för sin inställelse under uppgift 
för Carolina Andersdotter, att hon är boende 1/1/4 mil från tingsstället och Johan Petter Pettersson enligt denna 
räkning:
"Kostadsräkning för undertecknad      Litt B

Sdn säger på fråga, att han vid ifrågavarande tillfälle hvarken var full eller retad, men han hyste ovänskap till Hans 
Johansson i Kåxeröd, och derfor är det möjligt, att han slog hans broder Edvard Johansson i hufvudet med den 
förut omnämnda spegeln, men sdn påstår fortfarande, att han icke med visshet vet, om så skedde. Han vidgår, 
att han, såsom Petrus Eriksson nu uppgifver, bjöd honom i förlikning 150 kronor för de persedlar, som för Petrus 
Eriksson förstördes, äfvensom derfor att han icke kunde vistas i sin bostad förrän de vid auktionen utslagna fön-
sterrutorna blefvo insatta, att sdn icke skulle blifva lagförd med sedan nu så skett vill sdn icke betala så mycket.
Åkl yttrar, att han på grund af den bevisning som mot sdn förekommit, icke blott om groft våld utan äfven derom, 
att sdn stört hemfriden hos Petrus Eriksson samt auktionsfriden i så betänklig grad att auktionen hos Peterus Eriks-
son måste afbrytas, anser sig icke kunna undgå yrka att sdn ådöms två års straffarbete samt skälig ersättning till 
målsegare och vitnen. Åkl och målsegarne tillsägastaga afträde och adn afföres ur tingssalen under det Häradsrät-
ten beslutar följande i perters närvaro afsagda
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Utslag
Då Carl Magnus Hansson i öfre Buane icke såsom målsegare fört talan emot sdn i detta ransakningsmål,kan Härad-
srätten icke till pröfning upptaga det ersättningsanspråk, han under målets handläggning emot sdn framställt, 
hvarjemte och som någon giltig bevisning icke förekommit derom, att sdn med knif sårat eller eljest ofredat 
målsegarne Olof Persson i Öfre Buane, David Andersson i Fossane och hustrun Brita Stina Olsdotter i Utby, Härad-
srätten befriar sdn från all påföljd af åtalet i hvad det angår bemälde tre målsegande; men emedan sdn genom eget 
erkännande och virnens berättelser är lagligen förvunnen att hafva vid ifrågavarande aauktion i Öfre Buane dels 
slagit de till salu utbjudna varornas egare Petrus Eriksson två slag i ansigtet och för honom sönderrifvit en jacka 
och skadat andra persedlar för sammanlagt värde af 55 Kr 8 öre samt att sdn äfven han icke ensam förorsakat 
den förstörelse å fönsterrutor och husgeråd, som vid åtalade tillfället skedde hos Petrus Eriksson, dock varit deri 
delaktig; dels tillfogat auktionsförrättaren Anders Persson i Möre ett sår i ansigtet, hvilket dock föranlett ringa eller 
ingen skada, dels med ramen af en mindre spegel slagit Johannes Jonsson i Sögård och Edvard Johansson i Utby 
blödande sår i hufvudet af så svår beskaffenhet, att båda dessa målsegare måste anses hafva deraf erhållit lindrig 
sjukdom; dels tilldelat Hans Johansson i Kåxeröd två örfilar; dels ock genom sitt uppträdande i öfrigt åstadkommit 
sådan förargelse, att auktionen måste för sdns skull afbrytas, innan alla de varor, som höllos till salu, hunnit försäl-
jas, ty och i förmågo af 14 kap 12 och 13 §§, 11 kap 14 och 15 §§, 6 kap 2 § samt 4 kap 2 och 7 §§ strafflagen, pröfvar 
Häradsrätten, som finner sdn mot sitt nekande icke kunna fällas till ansvar för begagnandeaf knif eller annat lifsfar-
ligt vapen, rättvist döma sdn för ofvan berörde i förening med fridsbrott föröfvade våld till två månaders straffar-
bete för misshandel å Johannes Jonsson och till straffarbete li ika lång tid för misshandeln å Edvard Johansson samt 
att böta för misshandeln å Petrus Eriksson 50 kronor, för misshandeln å Anders Persson i Möre likaledes 50 kronor, 
för misshandeln mot Hans Johansson i Kåxeröd 30 kronor och för der sdn genom sitt oskickliga och våldsamma 
uppförande hindrat fortsättning af offentlig auktion 75 kronor eller att för att alla sina brott hållas till straffarbete i 
fyra månader och att böta 205 kronor, hvilka böter, om sdn saknar tillgång till deras fulla gäldande, skola förvand-
las till tjugofyra dagars straffarbete att förenas med sdns öfriga straff. Härförutan förpligtas sdn ersätta målsegare 
och att i sådant afseende utgifva: till Petrus Eriksson såsom skadestånd för hans ofvan uppräknade af sdn förstörda 
persedlar äfvensom sdns delaktighet i förstörelsen af Petrus Erikssons bostad sammanlagdt 55 kronor 8 öre och 
i ersättning för inställelsen vid tinget 19 kr 92 öre, till Anders Persson i Möre för dennes inställelse 20 kr 94 öre; 
till Johannes Jönsson i Sögård såsom skadestånd 30 kr och för hans inställelse vid tinget 15 kr 96 öre; till Edvard 
Johansson i Utby i skadestånd 30 kr och för inställelsen 19 kr 92 öre; samt till Hans Johansson för hans inställelse 
och andra rättegångsutgifter sammanlagdt 25 kr; men alla öfriga af målsegarne framställd ersättningsanspråk 
lemnas af HäradsRätten utan afseende. Skolande dock sdn härjemte för inställelsen vid tinget godtgöra de i målet 
hörde vittnena med 16 kr 50 öre till Johan Petter Pettersson i Kåxeröd; men 10 kr 50 öre till hvardera af Johannes 
Andersson under Kåxeröd samt Johannes Olsson och Korpralen Lars Holm derstädes; med 9 kr 75 öre till hvardera 
af Stina Kajsa Sjösten och Magnus Andersson i Bön jemte Anna Katarina Johansson i Berg; med 9 kr till hvardera 
af Martin Eliasson i Fossane, Mathilda Johansson i öfre Buane, Christina Andersdotter under Möre, Carl Wigren i 
Öfre Buane, Magnus Andersson i Grubberödsskog, Otto Andersson i Siljebråten och Carl Johan Lindahl i Fossane; 
med 6 kr 50 öre till hvardera af Johan Martin Magnusson i Klåfvan, Anders Persson i Gudebo, Per Olsson i Möre 
och Magnus Hansson i Sågmarken; med 5 kr 75 öre till hvardera af Amalia Magnusdotter, Carl Magnusson och 
Carolina Andersdotter i Ulfvedalen under Fagerhult; med 3 kr 50 öre till Mathias Andersson på Rönningen och 
med 3 kr till Johannes Tollesson i Fagerhult; men om sdn saknar tillgång till utgifvande af dessa ersättningar, ega 
alla vittnena med undantag af Johannes Tollesson att undfå godtgörelse af allmänna medel med skjutspenningar 
för en häst fram och åter från deras hemvist till tinsstället samt 50 öre i dagtraktamente för hvarje dag som i ochför 
resan samt vistandet vid domstolen erfordrats.
För att befordras till undergående af det sdn ådömda frihetsstraffet, skall han till kronohäktet i Uddevalla återför-
passas.
Efter avkunnande af detta utslag och meddelad besvärshänvisning förklara såväl sdn som öfrige närvarande par-
ter, att de äro med utslaget nöjda.
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v189703.b516
No 1     Litt B
Kostnadsräkning för undertecknad, stämd till att vittna i mål mot tilltalade Alfred Trulsson från Sögård

1879
febr 18  Skjuts från Hökedalens jernvägsstation der jag
  för närvarande är sysselsatt med målning
  till Gästgifvaregården Lundby 1 mil á 1,60   1,60
  derifrån till Gästgifvaregården  Fagerhult 1 1/2 mil  2,40
  derifrån till Östad 1 mil      1,60
  Återresa lika       5,60
  tre dagtraktamente och tidsspillan á 4 Kr   12.00
  Tillagd lösen för transumt af protokollet    1.00

       Summa kronor  24.20

Östad den 19 Februari 1879

J P Pettersson

v189703.b513
No 1   Litt A
Räkning Emälan Olof Phersson i Öfre Buanne och Alfred Trulsson i Sögård angående Skad
Tingsresor en Resa till Östad första Rättegångs dagen för att få Reda på Målets Handläggning.

En Resa till Östad första Rättegångsdagen för att få reda på Målets Behandling
För 2 Mil till Östad för Skys

         Kr  öre
Tidsförspillan å dädt Traktameneter
Tillsammans                                 6
För en Rsa till Östad andra Rättegångsdagen
för Skyt dädt förspillan å dädt
Traktamenetr        6
För en Rsa till Östad Rättegångsdagen
den 3 februari för Skys dädtförspilan
med dädt Traktamenter       6
För Sönskurna kläder Råk väst 
Halskläde till Sammans       10
För verk å Sveda Samt i 30 dagar varit
oduglig till arbete Efter 1 Kr – 50 öre
per dag         45
För en Resa till Östad för denna Reknings inlemnande   6
       Summa  79
Öfre Buane den 18 Februari 1879
Olof Phersson

Petrus Eriksson i Öfre Buane Befullmäktigas att inlemna omstående Räkning
Öfre Buane den 18 februari 1879
Olof Phersson

Bevittnas af
Mathias Andersson
på Rönningen
Johannes Jonnasson
i Buane
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v189703.b414
Den 2 Maj

Andra Rättegångsdagen lagtima Sommar Ting vid tingsstället i Östad
Sessionen börjas klockan 1/2 11 f.m. 

No 19
Sedan kronolänsman S. Palmvist inför ordföranden anmält att han denna dag i häktet inmanat Magnus Olausson 
från Hålkekärr för att undergå ransakning för de brott, hvilka han, enligt hvad härofvan i domboken under No 
17 omförmäles, vid en i öfre Buane den 26 Nov sistl år hållen offentlig auktion föröfvat, företages nu i åkl närvaro 
detta ransakningsmål, dervid sdn från häktet upphemtas och inställes för Rätten.
Sdn inlemnar följande skriftliga anförande:
"Till etc. med anledning af etc.     Litt B

Härvid äro fogade de i skriften åberopade bevis om målsägares återkallelse af gjord angifvelse, o rden så lydande:
"Det brottmål för hvilket etc.     Litt C.

Sdn vidhåller sin i skriften gjorda invändning och yrkar, att HäradsRätten måtte förklara sig obehörig att till pröf-
ning upptaga åtalet, å hvad det afser misshandel å personer vid meromnämnda auktion, med anledning hvaraf åkl 
får afträda och sdn ur tingssalen afföras, medan HäradsRätten öfverlägger om följande i parterna närvaro afsagda

Beslut
Som åtalet mot sdn afser, att han vid auktion i Öfre Buane den 26 Nov 1878 stört offentlig auktion, derigenom att 
han ofredat och misshandlat flera af auktionsmenigheten, samt sdn icke haft att använda mot åtalet i dess förra 
del, finner, med stöd af 14 kap 45§ Strafflagen samt 19§ 2 mom i Kongl förodning om starfflagens införande m.m. 
den 16 febr 1864, Häradsrätten hinder icke möta för åkl att sitt ifrågavarande åtal mot sdn fullfälja, hvadan den af 
sdn gjorda invändningen ogillas.
Sdn anmäler missnöje mot detta beslut, hvilket han hänvisas att i sammanhang med hufvudsaken fullfölja.
Ordföranden anmärker från det under No 22 och 23 i domboken vid sistl. ting antecknade ransakningsmålet 
angående Kronolänsman S. Palmqvists åtal mot häktade Alöfred Trulsson från Sögård för misshandel i förening 
med fridsbrott, att olof Persson i Buane, David Andersson i Fossane och Brita Stina Olsdotter från Utby såsom 
målsegare påkallat åtal, emedan de vid ifrågavarande auktionen blifvit med knif mer eller mindre svårt sårade, 
samt att de såsom gerningsmän angifvit både Alfred Trulsson och nuvarande sdn; hvarjemte antecknas, att Härad-
sRätten, i sitt utslag den 19 sistl. februari öfver sagda åtal, befriat Alfred Trulsson från all påföljd af åtalet, i hvad 
det angick bemälde tre målsegare.
Åkl. anförer, att Carl Magnus Hansson från Öfre Buane vid ifrågavarande auktion erhöll ett svårt knifhugg i an-
sigtet. Som detta knifhugg med säkerhet tillfogades honom af sdn, har han icke vid åtalet mot Alfred Trulsson up-
pträdt som målsegare. Sdn vidhåller, hvad han i sin ingifna skrift uppgifvit angående sitt bevistande af auktionen. 
Han påstår, att vid sin ankomst dit var han nykter, men som han af flera personer bjöds på bränvin, blef han snart 
rusig. Då Alfred Trulsson emellertid kom i gräl och slagsmål med flera af de närvarande, kom sdn att deltaga 
häri för att freda Alfred Trulsson. Härvid erhöll sdn flera svåra slag, så att han ej minnes, huru allt då aflopp. Han 
påstår dock bestämdt, att han jvarken under slagsmålet använde knif eller i öfrigt våldförde sig på någon af de när-
varande. Sdn säger sig icke minnas, om han till auktionen medhade knif, inte heller kan han erinra sig, vid hvilken 
tid han aflägsnade sig från auktionsstället.
Åkl anhåller om uppskof med målet för att komma i tillfälle inkalla målsegare och vittnen. För att sdn emellertid 

v299985.b32
Länsfängelset Uddevalla
Bullarens häradsrätt har genom utslag den 19, hitkommen den 25 Februari 1879 dömt Trulsson att för våld mis-
shandel och störande af offentlig auktionsförrättning hållas till straffarbete i 4 månader och att böta 205 kronor eller 
i brist deraf undergå ytterligare 24 dagars straffarbete.
Bestraffningen började den 27 februari och slutar den 8 juli 1879.

v189703.b375
Utdrag ur saköreslängd:
Serskild saköresLängd vid urtima ting den 19 februari 1879
1. 1879 d. 19 Februari, Alfred Trulsson från Sögård. Misshandel och fridsbrott.
Böter 205 Kr  dessutom dömd till fyra månaders straffarbete.
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v189703.b417
Till Bullarens Häradsrätt!

No 19 Litt B

Med anledning af den anmälan jag till Häradsrätten gjort derom att jag, oaktat kallelsen derom mig ej delgifvits, 
vill ingå svaromål å det åtal som Herr Kronolänsmannen S. Palmqvist emot mig och Alfred Trulsson i Sögård 
anställt rörande misshandel å angifvarne vid auktionen den 26 sistl November i Öfre Buane; får jag härmed afgifva 
följande förklaring och svaromål:
Tidigt på morgonen samma dag den omnämnda auktionen i Öfre Buane hölls, begaf jag och Alfred Trulsson oss i 
sällskap ut på jakt; och sedan vi öfvergått åtskilliga marker kommer vi slutligen till Öfre Buane, der jag ingalunda 
ville gå fram långt mindre besöka auktionen; men efter många lockelser och tubbningar af Alfred Trulsson följde 
jag honom dit, der alla voro mer eller mindre ankomna af starka drycker, hvarpå äfven bjöds tills Alfred Trulsson 
äfven började blifva rörd och till följd deraf ostyrig och våldsam, hvilket såväl jag, som andra flere gånger sökte 
afstyra och då jag en gång lyckats få Alfred Trulsson ut på gården i ändamål att få honom med mig derifrån, men 
jag stannade några ögonblick och samtalade med några andra personer var Alfred Trulsson försvunnen och då 
jag ögonblickligen skyndade till auktionsstugan för att få rätt på honom Alfred Trulsson, bröt han sig ut i en kam-
mare och kom genast i gräl igen; men då jag följde dit för att få Alfred Trulsson ut och aflägsna oss, fick jag, innan 
jag hunnit tilltala någon, af Christian Persson i Möre ett slag utaf en butelj bak i hufvudet, så att blodet flöt ned 
öfver axlarne på mig och jag för några minuter förlorade medvetandet men då jag återfick detta, slogs de allesam-
mans uti rummet och kastade buteljer, glas och afbrutna kärraxlar genom fönster och dörrar, hvadan jag som blef 
alldeles förvirrad sökte försvara mig så gott jag kunde; och om jag då mer eller mindre misshandlade  angifvarne 
vet jag ej sjelf; men ett vet jag, att jag aldrig, såsom Åklagaren uti sitt polisprotokoll påstår, gick till Öfre Buane i 
uppsåt att våldföra på någon eller förstöra auktionen, emedan jag aldrig hade tänka om att besöka berörde auktion, 
hvilket jag lungt kan med min ed betyga.
Då jag icke, enligt hvad jag sjelf vet, och af bevisning framgå kan, stört auktionsfriden eller under auktionens hål-
lande våldfört mig på någon emedan det slagsmål jag iråkade skedde sedan auktionen, till följd af Alfred Truls-
sonss oregerlighet måst aflysas, samt 14 kapitlet 45 § Strafflagen stadgar att för sådan misshandel som i 12, 13, 15 
och 37 §§ samma kapitel och lag sägs må ej af åklagare åtalas utan det till åtal af målsegare angifvas; och då, enligt 
vidfogade skriftliga bevis från de målsegarne som mig angifvit och nhvilka påstå jag misshandlat, jag visat att 
desamme ej fullfölja något åtal emot mig, utan afstå från detsamma, samt då dessa förlikningar eller återkallelser 
af angifvelserne skett innan jag vid Domstol svarat derå eller bevisning emot mig det föredragits; så vill jag till 
HäradsRättens pröfning framställa huruvida åklagaren med anledning häraf och med stöd af 19§ 4 mom i Kongl 
Förordning om Strafflagens införande den 16 Februari 1864 emot mitt bestridande eger laglig rätt fullfölja åtalet 
emot mig; Och skulle åklagaren anses berättigad fullfölja åtalet emot mig; så anser jag, då Målsegarne icke fullfölja 
sin talan, åklagaren icke ega rätt fullfölja något åtal eller ansvarsyrkande för hvad jag tillfogat eller brutit emot 
angifvarne, utan endast hvad jag brutit mot den allmänna säkerheten, hvarför jag underkastar mig det ansvar 11 
kapitlet 15 § Strafflagens bestämmer. De vidfogade förlikningshandlingarne anhåller jag att i original återfå.

Holkekärr den 9 April 1879

Magnus Olausson

icke ånyo skall kunna afvika orten, yrkar åkl, att sdn måtte förklaras skyldig i häkte afbida nästa ransakning.
Sdn begär att blifva försatt på fri fot, enär han ingifvit borgen af vederhäftige personer för sin ordentliga inställelse 
vid Rätten de tillfällen, sådant påfordras.

Beslut
Den för sdns ordentliga inställelse vid Rätten ingifna borgensförbindelsen finner HäradsRätten icke lagligen förtje-
na afseende, hvadan HäradsRätten bifaller åkl.s yrkande om sdns hållande i häkte; Och utställer ransakningen till 
vidare handläggning måndagen den 19 i denna månad, då åkl bör tikllstädeskomma försedd med bevis, att han 
inkallat målsegare och vittnen. Sdn skall emellertid införpassas till kronohäktet i Uddevalla.
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v189703.b518

Protokoll, hållet vid Urtima ting 
med Bullarens härad 

å tingsstället i 
Östad den 19 Maj 1879.

Närvarande: 
Ordförande: undertecknad, e.o. Hofrättsnotarie och t.f. Domare i orten

Nämnd: Häradsdomaren Magnus Ifvarssin i Rörande,
Otto Persson i Nafverstad,
Martin Andersson i Lervik,
Johannes Hansson i Karseröd,
Hans Andreasson i Toröd,
Fredriuk berntsson i Mörken och
Martin Johannesson i Sögård.

Sedan urtima tinget blifvit utlyst, förekommer till handläggning nedan omförmälda ransakningsmål

No 1
Till följd af Häradsrättens beslut den 2 i denna månad, antecknadt under No     i domboken vid lagtima ST, fortsät-
ter denna dag derifrån uppskjutna ransakningsmålet angående Kronolänsman Sv. Palmqvists åtal mot häktade 
Magnus Olausson från Holkekärr för misshandel med lifsfarligt vapen i förening med fridsbrott; och är åkl härvid 
tillstädes, hvarjemte sdn inställes för Rätten under bevakning af honom från kronohäktet i Uddevalla åtföljande 
fånggevaldigern P A Bergendahl.
För att såsom målsegare i saken höras hafva åkl inkallat Carl Magnus Hansson och Olof Persson i Öfre Buane samt 
Anders Persson i Möre, hvilka, med undantag af Olof Persson äro tillstädes, hvarjemte David Andersson i Fossane 
jemväl anmäler, att han vill såsom målsegare uppträda.
Sedan Ordföranden uppläst HäradsRättens vid sista ransakningen förda protokoll som af parterna lemnas utan 
anmärkning förekallas målsegarna en i sender och berätta:

v189703.b419
No 19 Litt C.

Det brottmål för hvilket jag hos Kronolänsmannen i orten anklagat Magnus Olausson i Hålkekärr är denna dag oss 
emellan till alla delar uppgjort hvadan det för HäradsRätten ej mera förekommer och afsäger jag mig alla vidare 
påståender
Öfre Buane den 9 December 1878
Carl Magnus Hansson
Buane Öfre

Wittnen
O P Olsson
Öxnedalen
G M Magnusson
Grubberöd

Undertecknade afstå härmed från allt ansvar och ersättningsyrkande emot Magnus Olausson i Holkekärr för det 
slagsmål och fridsbrott som skedde i Öfre Buane den 26 November 1878
Petrus Eriksson  m.h.o.p.

Anders Persson i Möre afstår sitt svarande i mot Magnus Olausson och sin yrkan af auktionsförrättaren
Olof Persson Öfre Buane
m.h.o.p.

Att ofvanstående namnteckningar skett i vittnes närvaro betygar O P Olsson Oxnedalen 
Mathias Andersson i Öfre Buane
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Carl Magnus Hansson: Då sdn vid ett tillfälle under ifrågavarande auktionen uppförde sig våldsamt, ville Carl 
Magnus Hansson söka afstyra detta samt farrade för den skull sdn i armen, dervid sdn vände sig om och tillfogade 
Carl Magnus Hansson med en knif ett svårt sår från venstra tinningen nedåt kinden och hvaraf ännu synes ett långt 
ärr. Carl Magnus Hansson har låtit undersöka såret af en läkare i Fredrikshald, som deröfver har afgivit betyg, 
hvilket nu inlemnas, så lydande:
"I folge anmodning etc       Litt A

Derjemte företer Carl Magnus Hansson en af sdn och Alfred Trulsson i Sögård  till Carl Magnus Hansson utgifven 
förbindelse enl hvilken de åtagit sig att, derefter åtal icke kommer att ske, en för begge och begge för en, till Carl 
Magnus Hansson betala 450 kr såsom förlikning för det honom öfvergångna våldet.

Anders Persson säger sig icke vid åtalade tillfället hafva blifvit förfördelad af sdn, men anmäler sig såsom ombud 
för målsegaren Olof Persson i Öfre Buane samt inlemnar från denne en så lydande skrift:
"Till etc Stämd af Herr       Litt B.

David Andersson: att han, vid försök att afstyra sdns och Alfred Trulssons från Sögård våldsamma uppträdande, 
erhöll ett svårt sår i handen, hvilket tillfogades honom med en knif; men om sdn eller Alfred Trulsson gjorde detta, 
vet ej David Andersson. Att knifvar vid ifrågavarande tillfälle användes såsom tillhygge, såg David Andersson, 
men kan ej säga af hvem.
Åklagaren inlemnar prestbevis rörande sdn, hvilket har denna lydelse:
"Prestbetyg för etc      Litt C.

Sdn berättar, att han och Alfred Trulsson i skymningen den 26 sistl Nov anlände till Öfre Buane, sedan de förut på 
dagen varit ute på jagt; de voro vid framkomsten ej rusiga, men erhöllo vid auktionen brännvin, hvarpå de blifva 
bjudna af flera personer. Sdn var visserligen i gräl med åtskilliga af auktionsbesökande, men förnekar att hafva 
misshandlat någon; deremot blef sdn sjelf svårt slagen i hufvudet, så att blodet flöt; slagen tillfogades sdn med 
buteljer och voro så våldsamma, att sdn ej kan minnas, huru det sedermera tillgick vid auktionen. Det knifhugg, 
Carl Magnus Hansson erhöll i ansigtet, utdelades icke af sdn, men på uppmaning af Alfred Trulsson underskref 
jemväl sdn den till Carl Magnus Hansson utgifna föbindelsen å 450 kr. Det af Carl Magnus Hansson företedda 
läkarebeviset anser sdn icke böra ega vitsord, då detsamma är utfärdat af en norsk läkare. Sdn bestrider Olof Pers-
sons uppgifter i ingifna skriften och säger, att Olof Persson, som förut var blodig sökte gräl med sdn, hvilken då 
måste försvara sig, dervid han möjligen kan hafva stött honom under näsan, men förnekar att vare sig med ord 
eller handling i öfrigt hafva förfördelat eller hotat Olof Persson. När sdn gick ifrån auktionsstället, begaf han sig i 
sällskap med Alfred Trulsson till Edvard Johansson i Utby, der de skulle afhemta sina bössor; flere personer voro 
der samlade och sdn blef af Edvars Johanssons hustru bjuden på kaffe, Sdn hörde då äfven sägas, att Edvard Jo-
hansson på auktionen  blifvit sårad med knif, men sdn såg ej, om så var förhållandet.
Åklagaren förevisar en s.k. slidknif, hvilken dagen efter auktionen hittades blodig på golfvet i undantagskam-
maren. På fråga af ordföranden säger sdn, att han icke varit egare till den nu företedda knifven samt påstår, att han 
icke ens medhade någon knif till auktionststället. Sdn vet, att flera af auktionsmenigheten hade knifvar, ty sdn blef 
skuren med knif på tre olika ställen.
Åklagaren anhåller om vittnesförhör med Hans Johansson under Koxeröd, Anders Persson och Johan Alfred An-
dersson i Siljebråten, Amalia Magnusdotter under Fagerhult, Carl Johan Vidgren i Öfre Buane, Hustrun Cajsa 
Brita Sjösten och Magnus Andreasson under Bön samt Hustrun Anna Catharina Jonasdotter i Berg; hvarjemte sdn 
anhåller att såsom vittnen få afhörde  Per Olsson i Hökelund, Anders Johannesson i Möre och Gustaf Jakobsson 
under Sögård.
Vid fråga om jäf bestrider sdn Carl Johan Vidgren och Anders Perssons hörande, den förre, emedan han är svåger 
med målsegaren Carl Magnus Hansson, och den senare, emedan han vid ifrågavarande aultionen kastade en butelj 
mot sdns hufvud.
Sedan upplyst blifvit, att Carl Johan Vidgren är gift med Carl Magnus Hanssons syster, förklaras Carl Johan 
Vidgren för jäfvigt vittne i hvad åtalet angår bemälde målsegare, men angående åtalet i öfrigt förklaras han ojäfvig, 
hvaremot anförda jäfvet emot Anders Persson förklaras ej utgöra hinder för dennes hörande såsom vittne.
Då något annat jäf emot vittnena icke kan utletas, få de alla aflägga vittnesed, på hvilken de, efter varning för dess 
missbruk, höras en i sender och vittna sålunda:

1o/ Hans Johansson: Vt var närvarande i Öfre Buane vid ifrågavarande auktion och märkte vid slutet af auktionen, 
att gräl uppstod i stugan, då vt gick in i undantagskammaren; dit inkom straxt derefter en annan person, som vt 
vill minnas  var Christian Persson, hvilken hervid yttrade: "Jag är lifdömd och vi får nu se oss omkring här." Ome-
delbart derefter  visade sig sdn och Alfred Trulsson i dörren, och vittnet såg då den förre draga en slidknif med 
ena handen samt med den andra släcka ut ljuset i kammaren. För att skydda sig kröp då vt under bordet och hörde 
sedan skrik och rop af flera personer, att de voro skurna, hvarefter vt tog till flykten genom fönstret, som utslogs, 
samt gick hem. 



20

Vidkänt.

2o/Andreas Persson: vt såg, att sdn vid sin ankomst till auktionen hade en slidknif samt såg sdn och Alfred Truls-
son stå untanför ingången på gården och samtala, dervid vt hörde en af dem yttra: "vi få väl begagna knif." Sdn och 
Olof Persson i Buane tycktes under auktionen vara ovänner, och sdn sträckte sig en gång öfver bordet under hot-
tande åtbörder mot Olof Persson, men vt såg honom ej dervid misshandla Olof Persson. Vt gick derefter ut genom 
köket och sdn gick samtidigt in i undantagskammaren, hvarefter vt, utkommen på gården hörde ett strakt oväsen 
och skrik från kammaren. Vt såg ej, stt sdn var blodig, och hörde icke någon annan än sdn och Alfred Trulsson vara 
upphofvet till oordningen vid auktionen.
Vidkänt.

3o/ Johan Alfred Andersson: vt såg sdn och Olof Persson i Öfre Buane under auktionen vara i gräl med hvarandra, 
hvilket Anders Persson i Möre förgäfves sökte atstyra. När våldsamheterna pågingo i undantagskammaren, var 
vittnet i köket och hörde då oljud, men kunde ej se, huru det tillgick inne i kammaren, enär det derinne var mörkt; 
kort förut hade dock ljus varit tändt. Sdn var vid åtalade tillfället något rusig men ej mera, än han godt kunde veta 
hvad han gjorde. Senare på aftonen såg vt sdn hafva en knifslida, hvilken då var tom.
Vidkänt.

4o/ Amalia Magnusdotter: vt, som var tillstädes vid ifrågavarande auktion, såg sdn och Alfred Trulsson derstädes 
uppföra sig våldsamt och föra oväsen. Hans Hansson i Sågmarken blef i köket af sdn kullkastad mot fönstret, så att 
rutan gick sönder. En stund derefter, då sdn var inne i auktionsrummet, såg vt honom hafva någonting i handen, 
hvilket tycktes vara en sten eller annat föremål, som kunde användas såsom vapen. Efter slagsmålet i undantags-
kammaren, hvilket vt ej såg, voro sdn och Olof Persson i Öfre Buane i tvist uppe på loftet, dervid vt såg sdn med 
hufvudet stöta till Olof Persson två gånger mot näsan, hvarefter den senare ropade: "nu sen I hur blodet strömmar 
ur näsan." Vt såg dock icke något blod. 
Sedan sdn aflägsnat sig från auktionsstället, fann vt den af åklagaren nu uppvisade knifven, hvilken då var alldeles 
nedfläckad af blod; derjemte hittades stenar, sönderslagna buteljer och lampor på golfvet. 
Vidkänt.

5o/ Carl Johan Widgren: vid slutet af auktionen, sedan sdn släckt ljuset i auktionsrummet, gingo Hans Johannes-
son å Koxeröd, Olf Persson i Öfre Buane och Edvard Johannesson i Utby in i undantagskammren, dit sdn äfven 
staxt derpå ingick, hvarefter sdn och Olof Persson kommo i handgemäng, Derunder kastades af någon annan 
person en butelj mot hufvudet på sdn, hvilken då ur byxfickan framdrog en knif, med hvilken han hötte åt den 
omkringstående, men vt såg honom icke då skära någon. Sedan vt derefter gått ut tillsammans med Carl Magnus 
Hansson, som i kammaren blifvit svårt sårad, kom David Andersson straxt efter utspringtande och visade vt att 
han blifvit skuren i handen, hvilket sår sdn skulle hafva tillfogat honom. Vt förband derefter såväl Carl Magnus 
Hansson som David Anderssons sår.
Vidk.

6o/ Kajs Brita Sjösten: vt, som äfven var tillstädes i mifrågavarande auktion, såg sdn och Alfred Trulsson derunder 
uppföra sig våldsamt. Vt var inne i undantagskammaren, då slagsmålet der började, och såg, att Carl Magnus 
Hansson i Öfre Buande erhöll ett knifhugg, hvilket utdelades antingen af sdn eller af Alfred Trulsson; desse två 
voro de enda, som stodo nära Carl Magnus Hansson och vittnet såg, att en af dem hade en knif i högra handen, 
men vt kan ej med säkerhet säga, hvilken af dem det var. 
Sdn blåste derefter ut det ljus, som vt höll i handen, och öfverföll jemte Alfred Trulsson de innevarande  med 
skuffningar; sedan båda ljusen blifvit släckta , fick vt höra högljudda klagoskrik och flera personer måste söka sin 
räddning genom fönstret, hvilket sönderslogs. Vt såg, att flere personer blifvit skurna med knif och ibland dem 
äfven Olof Persson i Öfre Buane.
Vidkänt.

7o/ Magnus Andreasson: Vt såg sdn vara grälaktig och oregerlig på auktionen, och då Carl Magnus Hansson vid 
ett tillfälle i undantagskammaren skulle söka afstyra hans våldsamhet och dervid fattade tag i armen eller nacken 
på sdn, vände denna sig om och slog med armen åt Carl Magnus Hanssons hufvud, men vt kunde ej se, om sdn 
begagnade knif. I samma ögonblick som slaget föll, stänkte blod i ansigtet på vt, som stod nära intill. Vt gick då ut 
och straxt derefter kom äfven Carl Magnus Hansson ut blodig och sönderskuren i ansigtet samt sade, att sdn skurit 
honom. Vt såg äfven, att  David Andersson var sårad i handen.
Vidkänt.

8o/ Anna Katarina Jonasdotter: Sdn och Alfred Trulsson uppförde sig vildsint på auktionen i Öfre Buane. Sedan 
auktionen blifvit aflyst kommo några personer in i undantagsmannens kammare, dit sdn äfven starxt derpå ink-
om. När sdn befann sig i dörren, stack han båda händerna bak under rocken och rusade tillsammans med Alfred 
Trulsson in i kammaren och öfverföll de innevarande. Ljusen blefvo genast släckta och ett förskräckligt buller up-
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pstod, blandadt med klagoskrik, och flera personer sprungo ut. En stund derefter var vt uppe på loftet, då sdn då 
äfdven sdn kom dit upp samt började gräl med Olof Persson från Öfre Buane, hvilken han misshandlade på det sätt 
att han stötte sitt hufvud mot Olof Perssons näsa, så att blodet började rinna. Vt såg Amalia Magnusdotter upptaga 
från golfvet en stor blodig knif.
Vidkänt.

Svarandens vittnen

9o/ Per Olsson: vt såg sdn vara i slagsmål på auktionsstället och iakttog, att sdn och Alfred Trulsson  voro de som 
började att ställa till oreda och som i synnerhet uppträdde våldsamt, men såg ej särskildt, om sdn slog någon och 
ej heller om han hade knif.
Vidkänt.

10o/ Anders Johannesson: vt, som stod i köket, när slagsmålet i undantagskammaren pågick, såg sdn der både 
erhålla och utdela slag. Vt såg äfven att sdn vid ett tillfälle i köket stötte till Olof Persson från Öfre Buane i ansigtet 
med hufvudet, men något blodflöde uppkom ej.
Vidkänt.

11o/ Gustaf Jakobsson: vt var väl på auktionen, men gick tidigt derifrån, emedan der började uppstå slagsmål. Vt 
såg några personer, deribland sdn, vara i handgemäng i köket, samt sdn i stugan slå omkull Joh.s Persson i Sögård, 
utan att dock någon ovänskap förefanns mellan dem. Dessutom iakttog vt, att sdn vid ett tillfälle i början af auk-
tionen åtskiljde Alfred Trulsson och Olof Persson i Öfre Buane, hvilka fattade tag i varandra.
Vidkänt.

Sdn erkänner nu, att han vid åtalade tillfället slog till Olof Persson i Öfre Buane på det sätt, vittnen berättat, samt 
att han för öfrigt möjligen gjorde sig skyldig till ett något våldsamt uppträdande, men förnekar att hafva begagnat 
något tillhygge.
Samtliga vittnen fordra ersättning för sin inställelse, med anledning hvaraf antecknas, att de äro från tingsstället 
boende: Hans Johansson under Koxeröd, Kajsa Brita Sjösten, Magnus Andreasson under Bön och Anna Katarina 
Jonasdotter i Berg 2 1/2 mil, Carl Johan Widgren i Öfre Buane och Anders Johannesson i Möre 2 mil, Anders Pers-
son och Johan Alfred Andersson i Gudebo samt Gustaf Jakobsson under Sögård 1 1/2 mil, Amalia Magnusdotter 
1 1/4 mil och Per Olsson i Hökelund 3/4 mil, hvilken yrkar att af sdn utbekomma ersättning för sin inställelse enl 
denna
"Kostnadsersättning för etc.         Litt D.

De af åklagaren inkallade vittnena anhålla att emot lösen undfå det af HofRättens beslut rörande deras ersättning-
sanspråk.
För flera vittnens hörande anhåller åklagaren om uppskof.

Beslut

Häradsrätten utställer ransakningen tills vidare handläggning Måndagen den 9 instundande Juni, då målsegarne, 
om de vilja i saken vidare höras, böra åter härstädes möta, hvarjemte åklagaren då åligger att hafva inkallat alla de 
vittnen, af hvilkas hörande han vill sig begagna. Sdn skall emellertid till kronohäktet i Udevalla  åter införpassas .
Som ofvan

På Häradsrättens vägnar

Elon Sjöberg
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v189703.b523
Litt C.
Pretbevis för Hemmasonen Magnus Olausson i Hålkekärr, som är häktad och tilltalad för misshandel med lifsfar-
ligt vapen m.m.
Födelseår, månad och dag samt ort
Född i Hålkekärr, Nafverstad socken, Bullarens härad, Göteborgs och Bohus län den 9 Mars 1853

Föräldrarnes namn, stånd och vilkor m.m.
Föräldrar: Heg. Olaus Persson i Hålkekärr, som afvled derstädes den 2/6  1871, och hans ännu lefvande hustru 
Johanna Jansdotter. Deras vilkor goda.

Uppfostran, förra yrke eller näringsfång:
Har alltid vistas eller haft sitt stamhåll i hemmet. Efter erhållen undervisning i församlingens folkskola, der han 
äfven lärt att skrifva-, begick han, med vitsord om godkänd innanläsning och någorlunda försvarlig Christendom-
skunskap H. H. Nattvard härstädes första gången år 1868
Under de sista  7-8 åren har den häktade idkat handel på Norge med boskap. Har i vandeln visat böjelse för dryck-
enskap och våldsam framfart.

Ogift eller gift o.s.v
icke gift.
Utam modren, förut nämnda Enk. Johanna Jonsdotter i Hålkekärr, har den tilltalade  derstädes en bofast broder 
Heg. Johan Alfred Olausson; dessutom svågrar, morbröder m.m. bosatta inom denna församling.

Den församling i hvars mantalslängd personen senast varit uppförd
Nafverstads församling

Om, Om, när och hvad anledning han tillförene varit häktad, för brott tilltalad, frikänd, straffad eller benådad.
War för 2 eller 3 år sedan stäld till rätta för slagsmål, men blef saken af målsegaren nedlagd

Nafverstads församling den 16 Maj 1879

v189703.b522
Till Bullarens vällofliga Häradsrätt
Litt B

Stämd af Herr Kronolänsman Palmqvist som käranden part mot för öfvervåld m m tilltalade Magnus Olausson i 
Hålkekärr, havrå jag får i största ödmjukhet afgifva följande:

Wid ett tillfälle i Kökskammaren på utbygget Ormelund blef jag skuren i pannan samt min råck, väst och halsduk 
blef äfven sönderskuren och detta gjorde den tilltalade sedan afläxnade jag mig och gick uppåt vinden, så fort jag 
kommit dit kom han äfven efter mig för att ytterligare misshandla mig. då han med sitt hufvud slog till mig för 
näsa och mund så att bloden flödde, då jag anropade de på vinden närvarande att de skulle se hur han gjorde, då 
svor och förbannade han sig på att jag aldrig skulle få se mitt hem med lifvet, vid detta tillfälle höll min hustru ett 
ljus i handen som blef utslägt af den tilltalade. Sedan gick jag ner i en kammare och låste mig inne för att undvika 
hans förföljelse, då han jemte Alfred Trulsson försökte att slå eller sparka upp dörren men till all lycka misslyck-
ades detta för dem.
Innehafvaren häraf befullmäktigas att denna sanningsenliga skrift till Härad Rätten inlemna samt i öfrigt föra min 
talan.
Försäkras Öfre Buane den 19 Maj 1879
Olof Persson

v189703.b521
(Litt A)
I folge anmodning bevidnes herrved at jeg Dags dato har undersögt og forbundet et stort saar i venstre Tindning 
og Kind af 17 centimeters Längd og 1 1/2 – 2 cm Centimeters Dybde paa Carl Magnus Hansson af Nafverstads 
socken. Det er uden for al tvivel at Saaret er bibregt med et skarpt skjärende Instrument og det kunde have medfört 
Fara för Livet, da Arteria Temporalis (Tindning pulsaaren er overskaaret.
Fredrikshald 29/11 78
Th Roll
legitimert Läge.
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v189703.b530

Protokoll hållet vid Urtima ting 
med 

Bullarens härad å tingsstället
 i Östad den 9 Juni 1879.

Närvarande:
Ordföranden: undertecknad e.o. Hofrättsnotarie och t.f. Domare i orten.
Nämnd: Häradsdomaren Magnus Ifvarsson i Rörane,
Otto Persson i Nafverstad,
Anders Olsson i Smeberg,
Tolle Andreasson i Tungene,
Martin Andersson i Lervik,
Johannes Hansson i Korperöd,
Fredrik Berntsson i Mörken och
Hans Andreasson i Toröd

Sedan urtima tinget blifvit utlyst förekommer till handläggning nedan omförmälda ransakningsmål.

No 1
Till följd af Hrättens beslut den 19 sistl Maj, antecknadt under No 1 i protokollet vid då förrättadt urtima ting med 
häradet, fortsätter denna dag derifrån uppskjutna ransakningsmålet angående Kronolänsman Sv Palmqvists åtal 
mot häktade Magnus Olausson från Holkekärr för misshandel med lifsfarligt vapen i förening med fridsbrott; och 
är härvid åklagaren tillstädes, hvarjemte sdn inställes för Rätten under bevakning af honom från kronohäktet i 
Uddevalla åtföljande fånggevaldigern P. A. Bergendal.
Sedan ordföranden uppläst Hrättens vid sista ransakningen förda protokoll, som lemnas utan anmärkning, an-
mäler sig målsegsaren Olof Persson i Öfre Buarne såsom närvarande, samt tillägger till sin förut i målet afgifna 
skriftliga berättelse, att han ej med säkerhet vet, af hvem han blef skuren, emedan ljusen omedelbart förut blifvit 
släckta, men i samma ögonblick, som ljusen släcktes, såg Olof Persson sdn rusa mot åt det håll der Olof Persson 
stod. För öfrigt vidhåller Olof Persson, hvad han i ingifna skriften uppgifvit.
Sdn nekar fortfarande att vid ifrågavarande tillfället hafva förbrutit sig i vidsträcktare mån, än han vid sista ran-
sakningen erkänt, och säger, att han möjligen vid auktionen lånade en knif, för att dermed skära tobak, men att han 
ej använde knifven såsom tillhygge.
Åklagaren anhåller om vittnesförhör med Johannes Persson och Carl ohansson i Sögård, Hustrun Brita Stina Ols-
dotter i Utby, Kristina Eriksdotter och Ulrika Eriksdotter i Öfre Buane, hvilka alla äro vid Rätten tillstädes.
Vid fråga om något jäf bestrider sdn Brita Stina Olsdotters hörande under uppgift, att hon hos åklagaren angifvit 
sdn till åtal, men som denna uppgift såväl af Brita Stina Olsdotter som af åklagaren bestrides, och sdn icke kan 
styrka anförda jäfvet, lemnas detsamma af Hrätten utan afseende; och få samtliga vittnena, då något annat jäf mot 
dem icke kan utletas, aflägga vittneseden, på hvilken de efter varningar för dess missbruk, höres en i sänder och 
berätta:

1o/ Johannes Persson: vt, som var närvarande vid åtalade tillfället, iakttog, att sdn och Alfred Trulsson der up-
pförde sig våldsamt, hvarför vr försökte hålla sig undan. Vt var inne i undantagskammaren, då slagsmålet der 
började, men kunde ej se, om sdn, då han kom ditin, hade någon knif i handen. Vt begaf sig genast ut ur undan-
tagskammaren, då sdn dit inkom, men såg vid utgåendet, att sdn slog omkring sig med armarne.
Vidkänt.

2o/ Carl Johansson: vt, som icke var tillstädes vid ifrågavarande  auktionen, har sig intet annat bekant om up-
pträdena derstädes, än att sdn påföljande dag yttrade, att han blifvit illa åtgången på auktionen. Vt tjenade hos 
Alfred Trulsson och hörde, när denne och sdn kommo till den förres hem på natten, men hörde dem icke samtala 

v189703.b524
Litt D.
Kostnadsräkning för undertecknad som vittnat mot Magnus Olausson i Hålkekärr:
Skjuts från mitt hemvist 3/4 mil fram och lika åter, eller 1 1/2 mil å 1,66 -  Kr  2.49
tidsspillan och traktamente -       2
       Summa kronor  4,49

Hökelund den 19 Maj 1879
Per Olsson
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något. På fråga af åklagaren säger sig vt icke kunna igenkänna den af Amalia Magnusdotter upphittade knifven, 
hvilken nu för vt uppvisas. Ej heller hörde vittnet sdn och Alfred Trulsson före auktionen tala om, att de ämnade 
sig dit, för att anställa slagsmål.
Vidkänt.

3o/ Brita Stina Olsdotter: vt såg sdn uppföra sig våldsamt på auktionen i Öfre Buane, samt iakttog att han sent 
på aftonen bar en tom knifslida, men såg honom ej på auktionsstället begagna knif. derjemte hörde vt sdn under 
svordomar yttra, att han skulle "se hjerteblodet på dem", samt såg honom vid ett tillfälle draga auktionsförrättaren 
i benen nedför en trappa.
Vidkänt.

4o/ Christina Eriksdotter: vt stod i köket, när oordningarne i undantagskammaren började, dervid vt, som blef 
uppskrämd, tog sin tillflykt till loftet. Då vt sedan nedgick från loftet tilltalades han af sdn, som yttrade; att der 
komme att "ske stor skada, samt tillrådde vt att gå upp på loftet och taga med sig, hvad han ville rädda. Vt hörde 
under aftonen berättas, att Carl Magnus Hansson i Öfre Buane blifvit svårt skuren af sdn eller af Alfred Trulsson.
Vidkänt.

5o/ Ulrika Eriksdotter: Vt blef uppskrämd af bullret och oredan på auktionen samt höll sig hela tiden på loftet, 
tilldess sdn kom dit upp, då vt, som fruktade våldsamheter, gick ut och begaf sig till närmaste gård, derifrån vt ej 
återvände under aftonen.
Vidkänt.

Vittnena fordra ersättning för sin inställelse under vitsordad uppgift, att de äro från tingsstället boende Johanna 
Persson i Sögård en mil samt Carl Johannesson i Sögård, Brita Stina Olsdotter i Utby, Kristina Eriksdotter och Ul-
rika Eriksdotter i Öfre Buane 1 1/2 mil; och fordrar Joh.s Persson i Sögård att utbekomma ersättning med tre kronor.
Målsegaren Olof Persson i Öfre Buane företräder ånyo och anmäler, att såväl han, som Carl Magnus Hansson i 
Buane och David Andersson i Fossane yrka att af sdn blifva godtgjorde enl följande räkningar:
"Kostnadsersättning i etc     Litt A.
"Kostnadsersättning å etc     Litt B.
"Kostnadsersättning. Som jag etc     Litt C.

Sdn förmäler sig, på fråga, icke hafva något att tillägga till hvad han förut anfört.
Åklagaren yttrar, att han på grund af den bevisning, som mot sdn förekommit icke blott  om groft våld utan äfven 
derom att sdn å offentlig auktion stört auktionsfriden, anser sig icke kunna undgå yrka, att sdn ådömd två års straf-
farbete samt skälig ersättning till målsegare och vittnena.
Åklagaren och målsegarna tillsägas taga afträde och sdn afföres ur tingssalen under det Hrätten beslutar följande 
i parters närvaro aflagda

Utslag

Som någon giltig bevisning icke förekommit derom, att sdn med knif sårat eller eljest serskildt ofredat målsegarne 
Carl Magnus Hansson i Öfre Buane och David Andersson i Fossane, finner sif Hrätten icke kunna fälla sdn till 
någon påföljd af åtalet i hvad det angår bemälda två målsegare; men då sdn genom egen bekännelse och vittnens 
berättelser är lagligen förvunnen dels att hafva misshandlat Olof Persson i Öfre Buane på det sätt, att sdn med 
hufvudet stött Olof Persson under näsan så att blodvite deraf uppkommit, dels och genom sitt våldsamma uppträ-
dande i öfrigt kommit förargelse åstad å ställe, der allmän auktion hållits; ty och i förmåga af 14 kap. 13 §, 11 kap 
15§, 6 kap 2§ samt 4 kap 2 och 7§§ Strafflagen, pröfvar Hdrätten, som finner sdn mot sitt nekande icke kunna fällas 
till ansvar för begagnande af knif eller annat lifsfarligt vapen, rättvist döma sdn för ofvanberörde i förening med 
fridsbrott föröfvade våld, att för misshandel å Olof Persson i Öfre Buane undergå fängelse i tre månader, samt för 
det sdn genom sitt våldsamma och oskickliga uppförande kommit förargelse åstad vid offentlig auktion, att böta 75 
kronor, hvilka böter, om sdn saknar tillgång till deras fulla gäldande ska förvandlas till 30 dagars  fängelse att före-
nas med sdns öfriga straff. Härförutom förpligtas sdn att ersätta målsegaren Olof Persson och att i sådant afseende 
till honom utgifva i ersättning för sveda och värk 10 kronor och i ersättning för inställelsen vid detta och sista 
ransakningstillfälle 15 kronor; men målsegarne Carl Magnus Hansson och David Andersson s ersättningsanspråk 
lemnas af Hrätten utan afseende. Skolande dock sdn härjemte för inställelsenvid tinget godtgöra de i målet hörde 
vitnena med tio kronor till Hans Johansson under Koxeröd, Kajsa Stina Sjösten och Magnus Andreasson under 
Bön samt Anna Katrina Jonasdotter under Berg; med åtta kronor till Carl Johan Vidgren i Öfre Buande och Anders 
Johannesson i Möre; med sex kronor till Anders Persson och Johan Alfred Andersson i Gudebo, Gustaf Jakobsson 
under Sögård, Carl Johansson derstädes, Brita Stina Olsdotter i Utby, Christina Erikdsdotter och Ulrika Eriksdotter 
i Öfre Buane; med fyra kronor 50 öre till Amalia Magnusdotter under Fagerhult; med tre kronor till Johannes Pers-
son i Sögård, samt med två kr 25 öre till Per Olsson i Hökelund; men om sdn saknar tillgång till utgifvande af dessa 
ersättningar, ega alla vittnena, med undantag af Per Olsson, Anders Johannesson och Gustaf Jakobsson att undfå 
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godtgörelse af allmänna medel med skjutspenningar för en häst fram och åter från deras hemvist till tingsstället, 
samt 50 öre i dagtraktamente för hvarje dag, som i och för resan samt vistandet vid domstolen erfordrats.
För att befordras till undergående af det sdn ådömda frihets-straffet skall han till kronohäktet i Uddevalla återför-
passas.
Efter afkunnandet af detta utslag och meddelad besvärshänvisning, förklarar sdn sig nöjd med utslaget samt an-
håller att få till protokollet antecknadt, det han önskar att med det första  få börja undergåendet at det honom 
ådömda frihetsstraffet. Som ofvan.
På Häradsrättens vägnar
Elon Sjöberg

v189703.b534
Litt B.
Kostandsräkning å undertecknads skada samt sveda och värk mm., mot Magnus Olausson i Holkekärr.
2 resor till Fredrikshald att söka doktor
16 mil fram och åter á 1.60      Kr 25.60
8 dagars vistelse hos Doktorn á 1.50     Kr 12.00
Doktorns arvode       Kr 20
Apothekssaker        Kr  5
Tidsspillan härvid 30 dagar á 2 kr per dag     45 (raden struken)
3 resor till länsman i orten att angifva detta 
våld 12 mil fram och åter á 1.60      Kr 19.20
Tidsspillan och traktamente å 3 dagar     Kr 6
resa till tinget 4 mil       Kr 8.40
Tidsspillan under sjukdomen då jag icke kunde
uti 30 dagar förrätta mina göromål á 1.50    Kr 45
För sveda och värk nämnda tid      Kr 75
För det lyte som mig blifvid genom våldet 
tilldelat som nu och för min återwstående lifstid
kommer att blifva en skandal      Kr 100

        Summa kr 346.20

Buane den 19 Maj 1879
Carl Magnus Hansson

v189703.b533
Litt A.
Kostnadsräkning i Brottsmålet Mäd Magnus Olausson i Hålkekar Jag Undertecknade har inlemnat en Räkning på 
Extra Tinget i vinter Som jag anhåller Måste blifva beviljat å för desse tvänne  sista Tingsresor anhåller jag om att 
få 18 Kronor i Ersättning
Öfre Buane den 9 Juni 1879
Olof Persson
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v299985.b96
Länsfängelset Uddevalla
Bullarens Häradsrätt har genom utslag den 9 hitkommit den 13 Juni 1879 dömt Olausson, att för våld å person, enl 
14 kap 13§ 11 kap 15§ 6 kap 2§ samt 4 kap 2 och 7§§ strafflagen undergå fängelse i 3 månader samt för våldsamt 
och oskickligt uppförande kommit förargelse åstad vid offentlig auktion böta 75 kronor eller i brist deraf undergå 
ytterligare 30 dagars dylikt straff; men sedan böterna 75 kronor blifvit till Kronolänsman Palmqvist betalade, så 
slutar bestraffningen den 14 september 1879. se qvittounder no 347 1879.

v189703.b535
Litt C.
Kostnadsräkning

Som jag David Andersson i Fossane är hindrad för att tillstädes komma vid målets afhandling med Magnus 
Olausson i Holkekärr så får jag Tillkännagifva det svåra sårande hann mig, tillfogade i högra handen på auksjon 
i förliden vinter Som för velloflige häradsrätt förut är upplyst jag hadde flera dygns sveda och verk jag var enn 
längre tid oduglig till arbete äfven har jag derijenom haft många omkostningar jag har äfven varit till Össtad fyra 
gånger för att taga reda på tiden vid målets afvhandlingar är fyra mil för varje resa jemte många andra omkostnin-
gar som icke så noga kann uppräknas att så anhåller jag in för Bullarens vellofliga härads rätt att Magnus Olaussom 
måste blifva dömd att betala mig, minst 100 kronor för mitt svåra sårande

jag anhåller af velloflige härads rätt ett utdrag

Forssanne den 6 juni 1879
David Andersson


