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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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v281252.b2400
Dombok
för
lagtima Sommartinget med Tanums härad
år 1885

År 1885 den 17 Juni och följande
dagar förrättades af undertecknad,
e o Notarie och t f Domare i orten,
lagtima Sommarting med Tanums
härad på tingsstället Hede, dervid
följande häradets nämndemän
biträda:
Carl Joh Jakobsson i Litsleby
Hans Carolusson i Ljungbytorp
Nils Fredrik Johansson i Ahleviken
Lars Kristensson i Torseröd
Isak Berntsson i Köfveröd
Malkolm Olsson i Backa
August Carlsson i Stora Anrås och
Emanuel Olsson i Taranderöd

Häradsrätten sammanträder i tingssalen kl 1/2 11 f m dervid, sedan Ordföranden uppläst sitt af Kongl HofRätten undfångna 
förordnande, tinget utlyses och rättegångsfrid påbjudes.
Kronolänsmannen i häradet, J A Hansson är närvarande såsom allmän åklagare och för att Rätten tillhandagå med möjligen 
erforderlig handräckning.
Öfver lagfarter, inteckningar, ...

v281252.b2590
No 7
Krlmn J A Hansson har å tjenstens vägnar till tinget inkallat Carl August Pålsson i Hud och h h Katarina Persdotter med 
påstående mot dem "att lagligen ansvara dels för det de utan behörigt tillstånd innehaft arsenik, som dessutom icke varit på 
författningsenligt sätt förvarad, och dels för det de genom vangömmo varit vållande dertill, att deras son Johan Theodor den 
19 sistlide April aflidit till följe af arsenikförgiftning".
Vid upprop af detta mål tillstädeskomma parterna personligen.
I anledning af åtalet hörde berätta sdn sammanstämmande:
att de i en låst byrålåda haft förvarad arsenik, som de för några år sedan tillhandlat sig af en okänd mansperson;
att kort före omstämda tillfället sdn Katarina Persdotter af innehafvda arsenikstycket afrifvit litet pulver på ett papper i afsigt 
att utlägga detta mot råttor;
att hon derefter lagt papperet med derå varande pulver i ett dricksglas, som hon ställt i förvar på öfversta hyllan i ett större i 
rummet befintligt väggfast skåp;
att den 19 sistlidne April sdns nära sexårige son Johan Theodor plötsligen aflidit efter 8 till 10 timmars sjukdom, yttrande sig 
i kräkningar och magplågor;
att sdn icke misstänkt orsaken till sjukdomen, innan den aflidnes några år äldre broder, kort förrän Johan Theodor dog, 
omtalade, att Johan Theodor för brodern berättat, det han krupit upp i skåpet och smakat på det å papperet utströdda pulvret, 
hvarföre några åtgärder för läkares tillkallande eller anskaffande af motgift icke heller vadtogos.
Åklagaren säger sig hafva hört, att sdn gifvit gossen mjölk att dricka under sjukdomens och menar att, som mjölk är ett 
allmänt kändt motgift, framgår häraf, att sdn icke voro i okunnighet om orsaken till barnets sjukdom, hvartill sdn genmäla, 
att de visserligen gåfvo gossen mjölk men ingalunda såsom motgift, utan emedan gossen klagade öfver törst. På fråga, 
hvarföre icke läkare efterskickades, förklara sdn, att de icke trodde sjukdomen vara af dödlig beskaffenhet förr än de af sin 
äldre son erhöllo upplysning, att Johan Theodor sagt sig hafva förtärt af det i skåpet inlagda pulvret, och var det då redan för 
sent att efterskicka läkare.
Åklagaren företer härefter protokoll hållna vid obduktion å liket efter aflidne gossen Johan Theodor Carlsson från Hud 
äfvensom vid särskilda rättskemiska undersökningar af likdelar, hvilka vid obduktionen tagits i förvar; lydande dessa han-
dlingar sålunda:
"År 1885 den 29 April" etc     Litt B
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v281252.b2620
No 7 Litt B
Obduktionsprotokoll
År 1885 den 29 April förrättade undertecknad, på anmodan af af domare Embetet i Norrvikens domsaga, rättsmedicinsk 
besigtning och liköppning å liket efter gossen Johan Theodor Carlsson i Hud af Tanums socken. Förrättningen verkställdes i 
den aflidnes hem i Hud, i närvaro af Kronolänsmannen J A Hansson och Provisorn (=apotekare, förf. anm.) Johan Larsson, 
med flera. Likets identitet intygades af de närvarande.

Species facti:
Förordnandet om obduktionen upplyser, att den nära sexåriga gossen den 19de dennes på aftonen aflidit efter circa nio tim-
mars sjukdom, bestående i "uppkastningar och magplågor", samt att föräldrarna misstänka såsom orsak härtill, att gossen 
påträffat och uppätit litet arsenikpulver. Motgift hade man ej tänkt på att anskaffa.
Lufttemperaturen har under de sista veckorna vexlat mellan +5 och +10 grader C.

Visum repertum (observerat och funnit, latin, förf. anm.)
A Yttre besigtning
1. Liket ligger naket upplagdt på ett sofflock.
2. Utbredda likblånader förefinnas å kroppens baksida. Buken skiftar i grönt.
3. Likstelhet qvarstår i extremiterna
4. Kroppen mäter från hjessan till hälen 102 cmeter. Hullet medelmåttigt.
5. Hufvudet beväxt med ljust hår. Ögonen halföppna, hornhinnorna grumliga; bindhinnorna bleka, munnen gapande, med 
tungan framskjuten till nedre tandraden; läpparna blåaktiga. Näsöppningarna fria. Likaså öronöppningarna.
6. Rumöppningen öppen, med deri synlig brungröna excrementer. Vid yttre könsorganen intet att anmärka.
7. Intet tecken till yttre våld.

B Inre besigtning
Hufvudet
8. Hufvudsvålens insida blodfattig. Hårda hjernhinnan öfver hjessan sammanvuxen med benkalotten. Såväl långa blodle-
darne som sidoblodledarne fyllda mewd mörk tunn blod. Hårda och mjuka jernhinnorna starkt blodfyllda. Hjernmassan lös, 
starkt blodprickig. Hjernkamrarna utspända at en betudlig mängd vattenaktig vätska. Ådernäten blåröda. Varolsbryggan, 
förlängda märgen och lilla hjernan lösa och blodprickiga.
9. Hufvudskålens samtliga ben hela och oskadade.

Halsen och Bröstet
10. Vid bröstkorgens öppnande befunnos lungorna helt och hållet utfylla densamma och sammandraga sig obetydligt; de äro 
fullkomligt fria från bröstväggen, till färgen mer eller mindre mörkt blåröda, flyta i vatten, för känseln degiga, knastra vid 
genomskärning samt afgifva i de bakre partierna en ymning, tunn, skummig mörkröd vätska. I de främre partierna är snit-
tytan mera ljus och torr. Lungsäckarna innehåller en betydlig mängd märkröd vätska.
11. Hjertsäcken innehöll ett par theskedar ljusröd vätska, båda hjerthalfvorna fyllda med mörk tunn blod. Hjertats muskula-
tur, klaffar och mynningar friska.
12. Munnen innehåller spår af uppkräkt föda. I matstrupen finnes en lös, hvit massa. Struphufvudet och luftrörets slemhinna 
starkt blodfylld. Tungbenet och struphufvudets brosk hela och oskadade.

Buken
13. Bukhålan innehåller en betydlig mängd rödaktig vätska.

"Protokoll, hållet vid den" etc     Litt C
"Protokoll öfver rättskemisk" etc     Litt D

Å ingifna obduktionsprotokollet finnes dessutom tecknad följande
"Attest. - Sedan de vid obduktionen"      Litt E

Efter uppläsandet öfverlämnar åklagaren målet till pröfning under yrkande om ansvar å sdn enligt 14 kap 20§ Strafflagen 
samt 24§ 2 mom af Kongl Förordningen angående vård och försäljning af arsenik m m den 7 Januari 1876.

Utslag
afsagdt den 9 September 1885

För målets närmare utredning finner HäradsRätten skäligt uppskjuta detsamma till1 Rättegångsdagen af nästa lagtima ting 
i häradet, då sdn skola vid hemtningsäfventyr iakttaga inställelse vid Rätten i närvaro af åklagaren, som då bör hafva till 
Rätten inkallat sdns husfolk och de personer som möjligen eljest kunna i saken meddela upplysning; åliggande det derjemte 
åklagaren att i god tid före tinget om detta beslut bevisligen underrätta sdn.
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v281252.b2630
Inkom till Domareemb. 8/6 85
No 7 Litt C
Protokoll hållet vid den rättskemiska undersökningen, som i enlighet med Kongl Sundhets Kollegii Kungörelse den 5 Sep-
tember samma år, verkställdes på Tanums apotek den 30de April 1885 at undertecknad provincialläkare och undertecknad 
apotekaren å likdelar och maginnehåll, tillvaratagna vid obduktionen dagen förut å liket efter gossen Johan Theodor Karlsson 
i Hud, hvilken antages hafva aflidit af arsenikförgiftning.
Det kärl, hvari likdelarna förvaras, är en burk af hvitt glas med inslipad propp samt af vid pass 1000  cub.cmt rymd. De vid 
obduktionen åsatta sigillen befunnos oskadade.
Den uppklippta magsäcken utbreddes i en flat porslinsskål. Dess inre yta afsköljdes med destillerat vatten medelst en sprut-
flaska och granskades noga, dervid dock inga hårda, hvitaktiga korn kunde upptäckas. Magsäckens innehåll jemte skölj-
vattnet hälldes derefter i en ren glasbägare, omrördes med en glasstaf samt lemnades en stund i hvila. Några korn af nys-
snämnda beskaffenhet kunde dock nu ej heller på glasbägarens botten iakttagas, hvarföre de tillvaratagna likdelarna och det 
med vatten utrörda maginnehållet försattes med 5 gram Acethon och inhälles uti en ren glasburk med inslipad propp, hvilken 
väl öfverbands med hvitt läskpapper, stadigt inpassades i en med lock försedd kanister (=bleckkärl, förf. anm.) förtennt jern-
bleck. Denna omslogs med papper, förseddes med påskrift om innehållet, omknöts samt förseglades med undertecknad Bjur-
bäcks och apotekets sigill, af hvilka aftryck äfven sättes här nedan. Kärlet inpackades sedan i en trälåda, som förseglades, för 
att insändas till Konungens Befallningshafvande för vidare befordran till Kongl Medicinalstyrelsen.

Tanums apotek den 30 April 1885

J Westerberg   P Bjurbäck
Apotekare   Provincialläkare

14. Mjälten af vanlig form, blåröd, temligen fast, af måttlig blodhalt.
15. Magsäcken sammanbands jemte en del af matstrupen och tolftunntarmen; den innehåller circa 1/6 dels liter dels vällingt-
jockt dels halffast, hvit massa, som reagerar starkt surt och har lukt af surnad mjölk; slemhinnan dels blek, dels försedd med 
mörkröda fläckar; ingenstädes finnes någon anfrätning af slemhinnan.
16. Lefvern dels blåröd, dels grågul, snittytan fast samt visar en måttlig blodhalt. Gallblåsan fylld med brungul galla.
17. Njurarna af vanlig form och fasthet, af medelmåttig blodhalt.
18. Tunntarmens slemhinna i allmänhet blek, innehåller en obetydlig mängd slemmig ljus massa. Tjocktarmen innehåller en 
ringa mängd brungröna exkrementer; slemhinnan i allmänhet blek.
19. Urinblåsan tom.
20. För öfrigt intet att anmärka.
21. Magsäcken jemte dess innhåll, tolftunntarmen, ena njuren samt en bit af lefvern inlades i ett rent glaskärl, hvilket om-
sorgsfullt öfverbands, förseddes med påskrift om innehåll samt förseglades med mitt (läkare Bjurbäck) och Provisor Lars-
sons sigill, af hvilka jemväl härnedan sättes aftryck.

Sålunda befunnet, sanningsebligt dikteradt, uppläst och justerat, intygar

P Bjurbäck

Att alla kaviteter blifvit öppnade och protokollerat under tiden af obducenten dikteradt, intyga

J A Hansson   Johan Larsson
Kronolänsman  Pharm. Studiosus
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v281252.b2640
Inkom till Domareemb. 8/6 85
No 7 Litt D

Protokoll öfver rättskemisk undersökning af likdelar, tagna vid den 29 April 1885 förrättad obduktion å döda kroppen efter 
gossen Johan Theodor Karlsson i Huud af Tanums socken och Göteborgs län.
Remissen ankom den 8 Maj och undersökningen började den 11 samt slutade den 16 i samma månad.
Undersökningsföremålen befunnos författningsenligt förvarade på sätt det vid den förberedande undersökningen å Tanums 
apotek hållna protokoll omförmäler. Förseglingen befanns oskadad.
På grund af de upplysningar obduktionsprotokollet meddelar företogs pröfning på arsenik.
Omkring hälften af likdelarne dekomponerades (=upplösa i beståndsdelar, sönderdela, uppdela. Förf. anm.) med kaliumk-
lorat och klorvätesyra. Filtratet från det olösta mättades med vätesvafla och den derigenom uppkomna fällningen utdrogs 
med ammoniak. Återstoden efter den ammoniakaliska lösningens afdunstning till torrhet upphettades med koncentrerad 
salpetersyra och svafvelsyra till dess de organiska ämnena förkolats. Den koliga massan utdrogs med vatten och den sålunda 
erhållna vätskan pröfvades i Marsh apparat*. Efter en stunds förlopp hade i reduktionsröret afsatt sig en tjock, metallglän-
sande beläggning, hvilken efter lösning i salpetersyra och afdunstning till torrhet gaf en hvit återstod, som med silfvernitrat 
gaf en rödbrun fällning.
Uti likdelarne efter gossen Johan Theodor Karlsson har således en ej obetydlig mängd arsenik påträffats.
Sålunda undersökt och befunnet, varder på aflagd tjensteed intygadt.
Stockholm den 16 Maj 1885.

* Den allra första metoden att analysera As var Marshprovet. Den föll sedermera i vanrykte pga att dess höga känslighet 
medförde att As från de använda kemikalierna påvisades och därmed gav missvisande reslutat. Speciellt svavelsyran var ofta 
förorenad med arseniksyra. 

v281252.b2770
No 7 Litt E

Attest
Sedan de vid obduktionen å aflidne gossen Johan Theodor Karlsson i Huud tillvaratagna inelfvor underkastats dels förbere-
dande undersökning på arsenik å härvarande apotek, dels fullkomlig rättskemisk pröfning af rättskemister, för hvilka båda 
undersökningar protokollen här bifogas, samt arsenik vid senare tillfället i "ej obetydlig mängd" påträffats, så får jag på 
grund dels häraf, dels af hvad obduktionsprotokollet upplyser, afgifva det utlåtande, att förenämnda Johan Theodor Karlsson 
aflidit i följd af arsenikförgiftning; hvilket jag ej allenast på min aflagda embetsed intygar, utan ock med denna min edsliga 
förpligtelse: Så sant mig Gud hjelpe till lif och själ! bekräftas

Tanums den 3 Juni 1885
P Bjurbäck

v281252.b4640
1885 den 25 November
No 10
Vid upprop at det under No 7 i sista tingets dombok omförmälda målet emellan Krlmn J A Hansson, åklagare, samt Carl 
August Pålsson i Hud och h h Katarina Persdotter, sdn, om ansvar för olofligt innehaf af arsenik samt för vållande till deras 
minderåriga sons död, tillstädeskomma samtliga parterne personligen.
På framställda frågor uppgifva sdn sammanstämmande, att omstämda arseniken inköpts af mennen, som jemväl hade dens-
amma i förvar; att nyckeln till den byrålåda, hvari densamma förvarades, fanns tillgänglig på ett ställe, hvarom endast begge 
sdn hade kännedom; att arseniken i byrålådan förvarades i ett dricksglas, hvaremot icke såsom i förra tingets prot. influtit, det 
vid ifrågakomna tillfället af hustrun afskafda arsenikpulvret sålunda förvarats utan att papperet, hvarå pulvret fanns utsrrödt, 
omedelbart lades på öfversta hyllan i omförmälda skåpet som var ungefär 3 1/2 alnar högt i anseende hvartill sdehustrun vid 
tillfället icke ansett nödigt att tillåsa skåpdörren; samt att ingen annan af husets folk än sdn hade sig bekant att arsenik fanns i 
huset. för öfrigt vidhålla sdn sina förut i målet gjorda uppgifter.
Åklagaren förmäler att han till denne dag inkallat drängen August Aronsson, pigan Augusta Carlsdotter och ogifta Carolina 
Carlsdotter, alla i Hud, hvilkas hörande åklagaren nu påkallar.
Sedan upplyst blifvit, att de två förstnämnde äro sdns lagstadde tjenstehjon men att Carolina Carlsdotter endast med da-
gaflöning arbetar hos sdn, förständigar Härads Rätten, att de förre, såsom jäfvige att vittne, i saken endast må upplysningsvis 
höras, hvaremot Carolina Carlsdotter skall, efter
aflagd vittnesed, afgifva sin berättelse.
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Carolina Carlsdotter får alltså aflägga eden, på hvilken hon, efter undfången varning för dess missbruk, berättar, att vid 
omstämda tillfälle vt hos sdn innehade tjenst såsom piga; att vt väl hört sdn Katarina Persdotter omtala, det hon någon gång 
under sistlidet års sommar utlagt arsenik i källaren för att förgöra råttor; samt att vid den tiden numera numera aflidna Johan 
Theodor stundom  plägade åtfölja husfolket ned i källaren, dit han dock icke kunde ensam begifva sig; att vt icke egde kän-
nedom om, att arsenik fanns i huset vid omstämda tillfället; att den dagen då olyckan inträffade, hvilken var en söndag, vt på 
morgonen begaf sig till kyrkan, hvarvid Johan Theodor ännu var frisk och kry; att då vt vid tvåtiden på eftermiddagen åter-
kom från kyrkan, gossen var sjuk och plågades af häftiga kräkningar utan att någon misstänkte orsaken, förr än modern, som 
på förmiddagen gått att besöka en sjuk torparhustru, hemkommit; att då sdn Katarina Persdotter sålunda anlände, gossens 
dödskamp redan syntes hafva inträdt samt att gossen en kort stund derefter afled. På framställda frågor upplyser vt dessutom, 
att gossen i lifstiden ofta brukade klättra upp i skåpen för att taga sockerbitar samt att vt tror, att den byrålåda, hvari, enligt 
sdns uppgift, arseniken skall hafva förvarats, plägade vara låst.
Vidkänt

Hvarefter förekallas August Aronsson samt Augusta Carlsdotter och berätta:
1/ August Aronsson: att omvittnade söndagen gossen Johan Theodor vid middagstiden insjuknande med häftiga kräkningar. 
Af sdn var modern vid tillfället icke hemma och fadern hördes icke yttra någon misstanke om sjukdomens beskaffenhet. 
August Aronsson, som den dagen liksom eljest till största delen var upptagen af sina göromål utomhus, säger sig fördenskull 
icke  känna något vidare, som kan lända till upplysning i saken förutom det, att han icke visste, att arsenik fanns i huset samt 
vitsordar på framställd fråga, att Johan Theodor ofta brukade klättra upp i skåpen.

2/ Augusta Carlsdotter; som i likhet med August Aronsson jemväl, vid omstämda tiden var i sdns tjenst, och ifrågavarande 
söndag besökte kyrkan, afgifver en lika lydande berättelse med vt Carolina Carlsdotter med det tillägget, att man slutligen 
märkte "att det icke stod rätt till" med gossens sjukdom och derföre slutligen efterskickade modern.

På fråga af åklagaren medgifva sdn, att de icke voro okunniga derom att deras son plägade medelst klättring bereda sig 
tillträde till skåpen.
Åklagaren öfverlemnar målet till Rättens pröfning och yrkar, med ändring af sina påståenden vid sista ting, att sdn må ådö-
mas ansvar, för det de genom grof vårdslöshet varit vållande till sitt barns död samt dessutom för det de innehaft arsenik utan 
behörigt tillstånd och utan att hafva den på förrfattningsenligt sätt förvarad. Godtgörelse för den medicolegala besigtningen 
hafva sdn redan erlagt, hvadan derom icke påkallas yttrande af Härads Rätten.
Då vidare icke förekommer till anteckning förständigas parterne att vid tinget slut afvakta HäradsRättens utslag.

Utslag
afsagdt den 19 Januari 1886

Af handlingarne i målet har HäradsRätten inhemtat:
att sdn Carl August Pålsson för några år sedan af en obekant mansperson tillhandlat sig ett stycke arsenik, som derefter för-
varats i en låst byrålåda i sdns hem, till hvilken låda nyckeln förvarats å ställe, som endast för sdn varit kändt;
att sdn Katarina Persdotter, som redan en gång sistlidet års sommar utan iakttagande at tillbörlig aktsamhet i en ofta till 
och med af barn besökt källare utlagt arsenik mot råttor, den 19 April innevarande år af ofvanberörda arsenikstycke afrifvit 
viss myckenhet pulver å ett papper, hvilket hon sedermera utan vidtagande af särskilda försigtighetsmått i afsigt att dermed 
förgöra råttor lagt å öfversta hyllan i ett i rummet befintligt skåp af ungefär 3 1/2 alnars höjd utan att hon ens vårdat sig om 
att igenlåsa dörren till skåpet, oaktadt hon icke var okunnig om, att sdns ej fullt sex år gamla son Johan Theodor understun-
dom plägade klättra upp i de skåp, som funnos i huset, och taga af der förvaradt socker;
att bemälde Johan Theodor derefter samma dag utan någons vetskap beredt sig tillträde till omförmälda skåp och smakat på 
det af modern å hyllan utlagda pulvret samt derefter plötsligen insjuknat under häftiga kräkningar, hvarvid, enär Katarina 
Persdotter, som icke underrättat vare sig mannen eller någon annan af husfolket om giftets utläggande, för tillfället var från-
varande från hemmet, ingen misstänkt rätta orsaken till sjukdomen;
att några åtgärder för läkares tillkallande i anledning af gossens sjukdom icke vidtagits men att slutligen, då sjukdomen syn-
tes betänklig, sdn Katarina Persdotter hemkallats;
att gossen, som, enligt sdns uppgift, emellan kräkningarne klagat öfver svår törst, fördenskull erhållit mjölk att dricka;
att han kort efter det modern ankommit och sedan en annan sdns son upplyst, att brodern omtalat, det han smakat på utlagda 
arsenikpulvret, aflidit samt
att efter det obduktion å den döda kroppen anställts och erforderlig undersökning af dess inelfvor företagits, vederbörande 
provincialläkare på aflagd embetsed och under föreskrifven särskild edsförpligtelse afgifvit det utlåtande, att bemälde Johan 
Theodor aflidit i följd af arsenikförgiftning.
Detta och hvad för öfrigt i målet förekommit har HäradsRätten tagit i öfvervägande; och alldenstund emot sdn Carl August 
Pålssons bestridande någon bevisning icke förekommit derom, att han ens egt vetskap om, att hans hustru utlagdt ifråga-
varande pulver, finner HäradsRätten honom icke kunna ådöma ansvar för vållande till sonens död; men som sdn Katarina 
Persdotter genom utläggandet af oftaberörda arsenikpulver, deraf sonens död ostidigt vållats, utan att vidtaga några åtgärder 
för att hindra sonens tillträde till skåpet och utan att ens derom underrätta någon af husfolket måste anses hafva gjort sig 
skyldig till grof vårdslöshet, hvars följder hon, sedan hon blifvit till hemmet återkallad, icke heller genom läkares tillkallande 
sökt afvärja, alltså pröfvar med stöd af 14 kap 9§ Strafflagen HäradsRätten rättvist döma henne Karolina Persdotter att för 
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hvad hon sålunda låtit komma sig till last böta 200 kronor till Kronan. 
Hvad derefter vidkommer åklagarens påstående om ansvar å sdn enligt Kongl Förordningen angående vård och försäljning af 
arsenik m m den 7 Januari 1876, så enär ostridigt är, att sdn Carl August Pålsson obehörigen åtkommit och sdn derefter ge-
mensamt innehaft omförmälda arsenik utan att densamma varit, på sätt nyssnämnda Kongl Förordnings 6§ stadgar, förvarad, 
pröfvar, i förmågo at 24§ 1 mom i åberopade Kongl Förordning HäradsRätten lagligt döma sdn Carl August Pålsson att för 
olofligt innhafvande af arseniksyrlighet, som dessutom icke varit på författningsenligt sätt förvarad böta 50 kr, deraf 2/3 
delar tillfalla åklagaren och 1/3 del Kronan, hvaremot jemlikt 30§ i ofta åberopade Kongl Förordning HäradsRätten förklarar 
åtalet emot sdn Katarina Persdotter i denna del icke skola tillföra skildt ansvar föranleda.
Besvärshänvisning, lång för sdn.


