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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 Lur och på Hede" som gavs ut 2015 av Tanums Hem-
bygdsförening. Boken sljs av föreningen.

Trevlig läsning

Jan Nilsson, författare
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v281262.b7680

Dom bok
vid

lagtima Sommartinget med Tanums härad
år 1896

År 1896 den 17 juni och följande dagar förrättadas af undertecknad, e o Notarien i Kongl Majts Rikets Göta Hofrätt och t f 
Domare i orten lagtima sommarting med Tanums härad på tingsstället i Hede, dervid följande häradets nämndemän biträda, 
nämligen:
Herr Kaptenen och Riddaren Carl Ehrling i Sannäs, Petrus Johansson i Rörvik, August Hansson i Hallind, Johannes Olsson i 
Tegneby, Hilmer Johansson i Långeby, Gustaf Alexandersson i Gissleröd, Hans Gudesson i Kihl och Olof Mattson i Ljung-
bytorp

Häradsrättens ledamöter sammanträda i tingssalen klockan 10.30 f m, dervid, sedan ordföranden uppläst sitt af Kongl Ho-
frätten undfångna förordnande, tinget utlyses och rättegångsfrid påbjudes.
T f Kronolänsmannen i häradet Erik Gedda är närvarande såsom allmän åklagare och för att Rätten tillhandagå med möjligen 
erforderlig handräckning.
Öfver lagfarter, inteckningar....

v281262.b10010
No 51
Kronolänsmannen J A Hansson har såsom allmän åklagare å tjenstens vägnar till tinget instämt skeppare Carl Andersson 
Vinberg i Grönemad under yrkande om laga ansvar å Vinberg "för det han den 10 sistl Augusti varit genom grof vårdslöshet 
vållande till Augusta Charlotta Emanuelsdotter från Ertseröd död".
Vid upprop af detta mål tillstädeskommer i åklagarens närvaro sdn personligen, hvarjemte aflidna Augusta Charlotta Emanu-
elsdotters fader Emanuel Berndtsson i Ertseröd anmäler sig såsom målsegare.
Åklagaren anförer, att målsegaren och hans båda döttrar den 10 sistlidne Augusti på aftonen i Otteröfjorden i mynningen 
af Brattholmssundet hade förankrat en båt och voro sysselsatta med fiske. Sdn kommer då seglande söderifrån och far fram 
med sådan vårdslöshet, att han med sin jakt törnar på målsegarens båt, att densamma sjönk.
Målsegaren och hans båda döttrar kommo härvid i vattnet och Augusta Charlotta Emanuelsdotter omkom.
Målsegaren vitsordar åklagarens berättelse.
Till genmäle åberopar sdn ett skriftligt anförande med denna lydelse:
"Till etc I anledning af etc      Litt A

Hvad sdn till sitt försvar sålunda anfört, bestides af åklagaren, som påstår, att öfverseglingenberott på, att sdn ej hållit 
tillräcklig utkik, och kan målsegaren som låg för ankar med sin båt och ej hade anledning att befara någon öfversegling, ej 
anses vara på minsta sätt vållande till olyckan.
Svaranden anhåller om vittnesförhör med Oscar Johansson i Krossekärr, Carl Nätt under Nästegård och hans hustru Augusta 
Mathilda Nätt, hvilka vid pårop företräda och få utan hinder af kändt jäf aflägga vittneseden, på hvilken de efter varning för 
dess missbruk en i sänder hörde berätta:

1/ Oskar Johansson: Vt kan intyga, att så vidt känner till, har sdn städse varit försigtig under segling.
Vidkändt

2/ Carl Nätt: Vt har icke sett, att Augusta Charlotta Emanuelsdotter såsom sdn påstått haft några anfall af fallandesot eller 
eljest varit särskildt sjuklig.
Vidkändt

3/ Augusta Mathilda Nätt: berättar lika med föregående vittne.
Vidkändt.

Vittnen fordra ersättning för sin inställelse och som begärda beloppn lemnas utan anmärkning, tillerkännas de i sådant af-
seende Oskar Johansson och Carl Nätt hvardera tio kronor samt August Mathilda Nätt två kronor att af sdn förskjutas.
Något vidare förekommer icke till antecknande än att parterna tillsägas att afvakta besked vid tingets slut.

Utslag no 99
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v281262.b10040
No 51 Litt A
Till Tanums Häradsrätt
I anledning af Kronolänsmannen J A Hanssons emot mig anhänggjorda åtal för det jag genom "grof vårdslöshet" skulle varit 
vållande till Augusta Charlotta Emanueldotters från Ertseröd den 10 sitlidne Augusti, timade död, får jag härigenom erkänna, 
att jag väl var vållande till nämnda beklaglige olyckshändelse, men på samma gång på det kraftigaste bestrida att någon som 
helst vårdslöshet å min sida förelåg.
Ifrågavarande dag, måndagen den 10 sistl Augusti på aftonen, var jag med min jakt stadd på resa söder ifrån till hemorten 
och hade hunnit förbi "Brattholmarne", då vinden som förut varit sydvestlig iföljd af de närliggande s k "Småholmarne" 
började "möta", hvarför fockseglet som varit utsatt eller "spilladt" i lovart, måste tags in och sättas i lä sida. 
Under denna manöver verkstäldes af min besättningskarl Carl Larsson i Krossekärr, måste jag, som stod i styrluckan, hala in 
på fockskotet, och kom då rorpinnen, som varit stödd emot min venstra sida, fri, hvarför jakten, som är serdeles hvad man 
kallar "lovgirig", kom att lova upp i vinden. 
Enär jag stod lågt nere i styrluckan och jakten låg öfver på styrbords sida kunde jag icke se hvad som möjligen fans fram-
för skutan på "lovart" sida förrän ofvannämnda Carl Larsson, som stod i fören, befalde mig "falla", enär vi eljest skulle 
påsegla "snäckan", hvarvid jag ögonblickligen förde rorpinnen så hårdt i lovart som möjligt var. Som emellertid jakten under 
föregående manöver med inhalningen af fockskotet "gått upp i vinden" d v s ändrat sin kurs än mera vestlig, kunde den 
icke nog hastigt falla tillräckligt utan törnade emot målsegarens "snäcka" midt för "mesantoften" eller omkring 2 alnar från 
aktern. Sammanstötningen hade målsegaren i sin mån bort söka förebygga då han, som sjelf är van seglare, väl kunde se, att 
jakten iföljd af de ändrade seglen icke så hastigt kunde "falla" tillräckligt, och hade härtill endast erfordrat, att målsegaren 
med tillhjelp af drägglinan flyttat sin i sydvest - nordost liggande "garnsnäcka" ett famntag. Vid sammanstötningen som 
sålunda äfven genom målsegarens försummelse blef oundviklig, fick målsegaren genast fatt i "pållaren" å fören af jakten då 
jag, ögonblickligen sprang fram och jemte ofvnanämnde Carl Larsson kastade den till jakten hörande ekan från däcket i sjön.
Derefter lyftade jag målsegaren på däcket af jakten, under det att Carl Larsson var sysselsatt med att från "ekan" berga de 
båda qvinnorna, hvilka också omedelbart derpå upptagna, men Augusta Emanuelsdotter, som sist upptogs, redan då till 
utseendet liflös. Så fort sig göra lät seglade jag Grebbestad och gjorde allt hvad i min förmåga stod att skaffa skyndsam 
läkarehjelp, men när sådan omsider anlände, befanns Augusta Emanuelsdotter död. Ifrån det ögonblick då snäckan sjönk och 
till dess Carl Larsson med ekan nådde båda qvinnorna, som befunno sig högst 20 famnar från jakten, som naturligtvis under 
bergningsarbetet, då den var lemnad åt sig sjelf "gått upp i vinden" förflöt omkring 5 minuter och var vid upptagandet i ekan 
målsegarens dotter vid full lifskraft.
Sedan jag sålunda sökt ådagalägga, att sammanstötningen med målsegarens båt skett under sådana omständigheter att jag 
icke ensam kan anses orsak till olyckan utan att målsegaren äfven därtill genom sin försummelse varit vållande, tillåter jag 
mig påpeka, att hvad som ock kommer att genom vittne styrkas att omkomna Augusta Emanuelsdotter varit behäftad med s k 
"fallandesot" i hög grad hvarför ock antagligt är att hon ljutit döden icke genom drunkning utan genom slag anfall, orsakadt 
af skrämsel vid farkosternas sammanstötning. Härmed må nu vara huru som helst, men nog må det under andra förutsättnin-
gar 
Under en följd af år har undertecknad fört jakten i skärgården, och är jag under denna min tjensteutöfning städse varit syn-
nerligen mån om att noggrann utkik hålles för observerande af mötande farkoster o d torde inkallade vittnen kunna fulltyga, 
och att jag i förevarande  fall råkat i olycka är väl sannt, men beror detta icke af någon som helst vårdslöshet å min sida utan 
af omständigheter som jag icke kunde afvärja.
Sedan jag af protokollet, hvaraf jag anhåller att emot lösen undfå del, skärskådat hvad som nu i saken förekommit utbeder 
jag mig anstånd till nästa lagtima ting i häradet för att då inkomma med slutpåstående. Öppen talan förbehålles.
Grönemad den 17 November 1896
Carl Vinberg

v281262.b11090
No 99
Till målet under no 51 här ofvan emellan allmänna åklagaren och Carl Vinberg om vållande till annans död hörer detta

Utslag
För närmare utredning uppskjutes målet och utställes till vidare handläggning å tredje rättegångsdagen af nästa lagtima ting i 
häradet, då i åklagarens närvaro sdn vid 15 kronors vite skall iakttaga inställelse; åliggande det sdn att till sagde dag inkom-
ma med tillförlitligt besked, huruvida hans vid i stämningen omnämnda tillfälle använda jakt blifvit i laga ordning uppmätt 
och i så fall till hvilken drägtighet.
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v281263.b2020
1897 den 31 Mars
No 64
Vid upprop af det under No 51 i sista tingets dombok omförmälta målet angående Kronolänsmannen J A Hanssons åtal mot 
Skepparen Carl Andersson Vinberg i Grönemad, omansvar för vållande till annans död, tillstädeskomma parterna, åkl och 
målsegaren Emanuel Berntsson personligen samt sdn genom Herr e o Hofrättsnotarien Carl Thelander i Strömstad på grund 
af rättegångsfullmakt in blanco för innhafvaren.
Med anledning af HäradsRättens sista ting meddelade föreskrift inlemnar sdns ombud följande bevis i vederbörligen bev-
ittnad afskrift:
"Svenska Däcksbåten etc     Litt D

Efter uppläsandet häraf anhåller parterna ömsesidigt om vittnesförhör, åklagaren med Alexander Hansson i Kuseröd, Carl 
Stjern och Carl Emanuelsson Bräck under Kuseröd samt sdn med Sjömannen Olle Larsson i Grönemad, Augusta Alexander-
sson i Kölnehögen under Lilla Anrås och Emilia Emanuelsdotter Bräck i Grebbestad, hvilka alla vid pårop företräda utom 
Carl Emanuelsson Bräck, oaktadt han enligt bevis af Stämningsmannen Hans Mattsson och Karl August Hansson i Grebbes-
tad den 3 sistl Februari behörigen instämts att i målet vittna.
Öfriga vittnen få, då jäf ej förekommer, aflägga vittneseden, på hvilken de efter varning för dess missbruk vid särskilda 
förhör berätta:

Åklagarens vittnen:
1o/ Alexander Hansson: på åklagarens fråga, om sdn i allmänhet är vårdslös under segling, omtalar vt, att han för nio år 
sedan under sillfiskeperioden såsom båtkarl biträdde sdn. Vt som för öfrigt icke då var vidare förfaren i sitt yrke fann icke, 
att sdn i allmänhet gjorde sig skyldig till någon försummelse eller vårdslöshet under segling. Vid ett tillfälle sagde period 
seglade emllertid sdn för nära några personer som stående i sin båt höllo på att dra garn, men all fara afvärjdes derigenom att 
garnfiskarne fingo tag i förstäven på sdns båt och förde undan densamma.
Vid kändt

2o/ Carl Stjern: vt åtföljde sdn för 9 år sedan för att som båtkarl vara behjelplig vid pågående sillfiske, och kan ej vt säga, 
att sdn gjorde sig skyldig till någon försumlighet eller vårdslöshet under seglingen.
Vidkändt

På åklagarens fråga intyga båda vittnena, att det är godt svängrum i Brattholmssundet, så att man mycket väl kan under seg-
ling väja undan en för ankar liggande båt.
Med anledning häraf påpekar sdns ombudet, att käranden låg för ankar på östra sidan af Brattholmssundet, så att sdn inte 
kunde se honom, förr än sdn kommit förbi en utskjutande udde.
Målsegaren deremot påstår, att han låg för ankar midt i sundet.
Sedan åklagarens vittnen, som upplysas vara boende mera än fem kilometer från tingsstället i fordrad ersättning tillerkänts 
en krona 50 öre hvardera att jemte skjutsersättning efter en häst från vittnenas hemvist till tingsstället och åter af allmänna 
medel förskjutas, fortsättes förhöret, med sdns vittnen, som berätta:

3o/Olle Larsson: under somrarne 1894 och 1895 var vt i egenskap af båtkarl sdn följaktig och märkte ej annat än att sdn var 
en ordentlig seglare. den 10 sistliden Augusti blåste hela dagen en stark sydvestlig vind, så att det efter vittnets mening icke 
varit välbetänkt att med en så liten båt som sdns gå för fulla segel. Sedan åkl upplyst att sdn vill undanskylla öfverseglingen 
dermed att han och hans bårkarl vid olyckstillfället voro sysselsatta med med focken, så att denne ej "drog", förklarar vt, att 
båten på grund af vindens styrka hade sådan fart att oberoende af  fockens vändning kunnat ske.
Vidkändt.

Med anledning af vittnesmålet säger sdn ombudet, att han, långt ifrån att förneka att vinden var stark den 10 sistliden Augus-
ti, istället vill framhålla, att vindens styrka var så stor, att sdn, då hans båt under sysslandet med focken, sköt upp i vinden, 
icke tillräckligt hastigt hann vända för att passera akter om målsegarens båt.

4o/ Augusta Alexandersson: på sdns fråga, om aflidna Augusta Charlotta Emanuelsdotter led af fallandesot, säger sig vt 
icke ha någon kännedom härom. Den aflidna var emellertid sjuklig och hade flere gånger svimningsanfall.
Vidkändt.

5o/ Emilia Emanuelsdotter: på sdns fråga omtalar vt att hon ej närmare kände Augusta Charlotta Emanuelsdotter och 
följaktligen icke vet om hon haft fallandesot eller i allmänhet varit sjuktlig. Det enda vt kan säga är, att Augusta Charlotta 
Emanuelsdotter förra vintern svimmade under arbete i Handlanden E Nilssons salteri i Grebbestad.
Vidkändt.

I fordrad ersättning för inställelsebesvären tillerkännas snd vittnen Olle Larsson fyra kronor, Augusta Alexandersson tre kro-
nor och Emilia Emanueldotter 2 kronor att jemte lösen för möjligen erforderligt transumt af beslutet härom af sadn förskju-
tas.
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v281263.b1990
No 64 Litt D
Svenska Däcksbåten "Lina" från Grebbestad, byggd på klink, af ek, nu förd af Skepparen C M Winberg, har vid denna dag 
verkställd mätning befunnits ega en dräktighet af Åtta och 80/100 Register Tons.
Säger 8,80/100 Register Tons

Strömstad den 12 Februari 1880
Aug Paepke
Skeppsmätare

Lösen 5 kronor

Förenämnda Däcksbåt / Yakt, är behörigen stämplad och märkt:
No 586 Sstads T D
Strömstads Tullkammare den
18 April 1894

R Stålhane

Utan lösen

Vidimeras
J A Hansson         Erik Gedda

För uteblifna vittnet Carl Emanuelsson Bräcks hörande anhåller åkl om uppskof som sdn icke bestrider.
Sdn tillkännagifva sin önskan att lösa protokoll i målet.
Parterna tillsägas att afvakta besked vid tingets slut.
Sedan åtskilliga mål och ärenden förekommit, företräder åkl och anmäler, att han på målsegarens begäran till tinget utfärdat 
vittnesstämning å Gustaf Bock och Olle Palle i Grebbestad, men då målsegaren försummadt att härom erinra har bemälte 
vittnens hörande icke förut påfordrats, hvadan åkl anhåller att vittnesförhör nu må ega rum.
Som sdn är i tingssalen närvarande och icke har någonting att häremot erinra, bifalles åklagarens framställning, hvarefter 
vittnena företräda och få ojäfvige besfunne aflägga vittneseden, på hvilken de efter varning för dess missbruk vid särskilda 
förhör berätta:

6o/ G Bock: den 10 sistliden Augusti blåste på f m frisk vind, som emellertid bedarrade på e m. Sedan omkomna Augusta 
Charlotta Emanuelsdotter på aftonen förts till Grebbestad, behandlades liket i badhuset, och vt iakttog, att blod flöt fram ur 
högra bröstvårtan; om af behandlingen eller någon föregående stöt vet emellertid icke vt.
Vidkändt.

7o/ O Palle: vt var närvarande, då Augusta Charlotta Emanuelsdotters lik samma dag öfverseglingen egt rum behandlades i 
Grebbestad. Blod flöt fram ut högra bröstvårtan och kring densamma syntes rodnad, men vt kan ej säga, om detta berodde på 
någon föregående stöt eller af behandlingen. Dagen för olyckshändelsen 10 sistl Augusti höll vinden sig "jemn" hela aftonen, 
och sdn hade två ref inne.
Vidkändt.

På fråga upplysa vittnena, att Brattholmssundet är beläget på ungefär en half mils afstånd från Grebbestad.
Bock och Palle fordra ersättning för sin inställelse och tillerkännas i sådant afseende en krona 50 öre hvardera jemte skjut-
sersättning i likhet med förut afhörda vittnen.
Sdeombudet anförer, att, när Augusta Charlotta Emanuelsdotter drogs upp ur vattnet, så försökte målsegaren icke att åter-
kalla henne till lifs, utan band istället en shawl (=sjal, halsduk) för näsa och mun för att som allmogen säger "hålla andarna 
qvar".

Utslag
afsagt den 25 Maj 1894

Med bifall till åklagarens obestridda anhållan om uppskof utställes målet till vidare handläggning å andra rättegångsdagen af 
nästa lagtima ting i häradet, då i närvaro af åklagaren sdn vid förut stadgad påföljd skall iakttaga inställelse, båda parterna till 
deras talans utförande ömsesidigt beredde.
Jemte det uteblifna vittnet Carl Emanuelsson Bräck för sin utevaro från tinget utan anmälan om laga förfall fälles att böta en 
krona 50 öre till tveskiftes mellan kronan och allmänne åklagaren vid tinget Kronolänsmannen J A Hansson, förelägges han 
Carl Emanuelsson Bräck vid 15 kronors vite att å ofvansagde rättegångsdag tillstädeskomma för att sin vittnespligt fullgöra; 
åliggande det dock åklagaren att i god tid före nästa ting behörigen degifva Carl Emanuelsson detta HäradsRättens beslut.
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v281263.b4220
1897 den 17 Juni
No 41
Jemlikt HäradsRättens beslut under no 64 i sista tingets dombok uppropas nu till fortsatt handläggning uppskjutna målet 
emellan Kronolänsmannen J A Hansson åklagare samt Skepparen Carl Andersson Vinberg i Grönemad svdn ocm ansvar för 
vållande till annans död och företräder härvid å åklagarens vägnar t f Kronolänsmannen Erik Gedda, som på grund af ved-
erbörligt förordnande under 2 månaders tid från den 15 sistlidne April räknadt upprätthåller Hanssons tjenst, hvarjemte svdn 
iakttager inställelse genom sitt förut använda ombud Herr e o Hofrättsnotarien Carl Thelander i Strömstad.
Åklagaren tillkännagifver, att han afstår från Carl Emanuelsson Bräcks hörande, enär denne som vistas på sjöresor ej kun-
nat degifvas HäradsRättens beslut vid sista ting. Vittnesförhör påkallas deremot med H S Henriksson på Otterön, hvilken 
företräder och får utan hinder af kändt jäf men med svdns på begäran öppen lemnad jäfsrätt aflägga vittneseden, på hvilken 
han, efter varning för dess missbruk, berättar, att afståndet mellan Brattholmen och Småholmarna är 200 famnar, och att 
målsegaren vid olyckstillfället låg för ankar midt i sundet. På e m sagde dag var det en frisk sydvestlig bris. Svdns förklar-
ing, att han behöfde ta in fockseglet, som var "spillade" dvs i utsatt för rent akterlig vind, utgör en enligt vt:s mening någon 
ursägt, enär svdn, om han ej kunnat falla, bort lofva istället, och anser vt, att öfverseglingen utan svårighet kunnat undvikas. 
Vidkändt.

Svdeombudet anförer, att svdn satt vid rodret och åtlydde endast sin båtkarls tillsägelse att falla. Svdn hade från sin plats 
ingen utsigt åt lofvarts sida utan fick lita på båtskarlen.
I fordrad ersättning för sin inställelse tillerkänns vt som upplyses vara boende mera än fem kilometer från tingsstället, en kr 
50 öre i dagtraktamente och godtgörelse för resekostnaden i enlighet med gällande lag.
Efter anteckning häraf öfverlämnar åkl målet till HäradsRättens pröfning under yrkande om ansvar å svdn för att genom oup-
psåtlig men grof vårdslöshet ha varit vållande till Augusta Charlotta Emanuelsdotters död.
Svdeombudet åberopar sitt skriftliga anförande vid Hösttinget 1896 och bestrider, att hans hufvudman gjort sig skyldig till 
grof vårdslöshet men erkänner i öfrigt.
Det tillsäges att besked för vid tingets slut afvaktas.
Vid tingets slut de 21 September 1897 tillkännagifver Ordföranden att kdn under expeditionsdagarne ingifvit en skrift med 
dervid fogad attest så lydanade.
"Till  Herr Domhafvanden etc    Litt K
"Vittnesattest etc     Litt L

Efter enskild öfverläggning afkunnar HäradsRätten detta

Utslag
Som af svdns skritliga anförande framgår att Augusta Charlotta Emanuelsdotters döda kropp varit af läkare besigtigad, men 
ingen upplysning erhållits om det muntliga eller skriftliga utlåtande han afgifvit angående besigtningen, föranlåtes Härad-
sRätten att för utredning härom uppskjuta målet till 2dra rättegångsdagen af nästa lagtima ting i häradet, då parterna skola 
åter inför HäradsRätten tillstädeskomma, beredde att meddela besked i ofvan omförmälta hänseendet.

v281263.b4190
No 40 Litt K
Till Herr Domhafvanden i Tanums Härad

Uti det å tinget på Hede den 17 Juni behandlade mål emellan Åklagaren och Carl Winberg angående vållande till en meni-
skas död, får jag som målsegare anhålla få till Protokollet anfört ock itaget bilagda vittnesattest från afhörda vittnet H S 
Henriksson på Otterön, hvaraf uppenbarligt framgår, förutom hvad förut i målet är upplyst att svaranden genom uppenbar 
vårdslöshet var vållande till att han påseglade min båt der vi lågo förankrade under fiek, hvadan lagligt ansvar härför yrkas
Ertseröd den 10 Juli 1897
Emanuel Berntsson

v281263.b4200
No 40 Litt L
Wittnesattest
Såsom tillägg till mitt den 17de dennes aflagda vittnesmål emellan allmänna åklagaren och Carl Winberg angående vållande 
till en Menniskas död får jag härmed intyga
att Emanuel Berntsson som låg till ankars och fiskade då kollisionen intreffade hafde på sin båt mast uppe hvilket var ett 
godt medel till att den seglande skulle så mycket lättare kunnat se honom.
Att enligt seglationsregler skall den seglande wika för den som ligger förankrad
detta kan jag på min aflagda ed intyga
Otterö den 28 juni 1897
 H S Henriksson
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v281263.b6370
1897 den 18 November
No 46
Då till vidare handläggning uppropas det under No 41 i sista tingets DB omförmälda målet emellan Kronolänsmannen J A 
Hansson, åkl, samt Skepparen Carl Andersson Vinberg i Grönemad, sdn, om ansvar för vållande till annans död, företräder i 
åklagarens närvaro sdn genom sitt i målet förut använda ombud Her e o Hofrättsnotarien Carl Thelander i Strömstad.
För fullgörande af HäradsRättens vid sista ting i målet meddelade beslut inlemnar åkl detta läkarintyg:
"Undertecknad, som i etc     LittD

Efter antecknandet häraf öfverlämnar parterne målet till HäradsRättens pröfning under vidhållande, af hvad de i målet förut 
anfört och yrkat.

Utslag
afsagt den 29 Januari 1898

Som sdn, genom hvad i målet blifvit utredt, är lagligen förvunnen att hafva måndagen den 10 Augusti 1986 genom att icke 
hafva iakttagit tillbörlig noggrannhet som rorgängare på sin jakt påseglat målsegandens för ankar i Brattholmssundet lig-
gande båt, så att målsegandens båda döttrar dervid kommit i vattnet, af hvilken Augusta Charlotta Emanuelsdotter då annat 
icke styrkts, derigenom ljutit döden, pröfvar med stöd af 14 kap 9§ StraffLagen HäradsRätten lagligt döma sdn, för det han 
ouppsåtligen genom vårdslöshet varit vållande till bemälda Augusta Charlotta Emanuelsdotter genom drunkning timade död 
att böta 150 kronor, hvilka tillfalla Kronan, samt att därförutan till statsverket återgälda de vittneslöner, som utbetalats eller 
kunna komma att utbetalas till i målet afhörda vittnen.
Besvärshänvisning.

v281263.b6340
No 46 Litt D
Undertecknad, som i Augusti år 1896 vistades vid Grebbestads badort och som den 10 i samma månad tillkallades en kort 
stund efter det Augusta Charlotta Emanuelsdotters döda kropp förts iland vid Grebbestads brygga, får härmed på heder och 
samvete intyga att de vid yttre besigtning af liket gjorda iakttagelserna, gåfvo stöd åt omgifningens uppgift, att bemälda 
Augusta Charlotta Emanuelsdotter ljutit döden genom drunkning.
Sköfde den 31 Oktober 1897
G Ekelund
1. Bataljonsläkare vid Kongl Lifreg. Husarer


