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

Själva protokollsanteckningarna i domboken har vit bakgrund. 

Till protokollet bilagda handlingar har grå bakgrund.

Originalhandlingarna kan till vissa delar vara svåra att tyda. Dels kan det bero på bläckfläckar, bortrivet papper eller att 
inbindningen av domboken gjorts så att ena kanten av en handling blivit "osynlig". Renskrift av texterna har gjorts så 
långt det är möjligt. Där texten ej kunnat tolkats, har ett frågetecken angetts.

Varje protokoll eller handling inleds med ett id-nr, ex. (v278495.b12480.s2469). Detta nr är ett id som används av företaget 
Arkiv Digital, när de katalogiserar och lägger ut materialet på internet. Du kan själv, med hjälp av detta id, söka fram 
aktuellt material på internet, men du måste då prenumerera på tjänsten. En sådan prenumeration kan lösas direkt på 
Arkiv Digitals hemsida.

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

Trevlig läsning

Jan Nilsson, författare
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v278261.b5140

Protokoll, hållet vid urtima ting
med Qville härad på tingsstäl-
let Rabbalshede den 16 Augusti 1880

Närvarande:
Ordförande Undertecknad, Häradshöfding,
ortens domare;
Nämnd: Häradsdomaren L Sörqvist i Dro-
målseröd, Johannes Benjaminsson i Hala,
August Simonsson i Edsten, Andreas Axelsson
i Lössbo, Carl Alexandersson i Allestorp, Hans
Olsson i Boråseröd och A F Persson i Smed-
seröd.

Sedan urtima tinget blifvit utlyst, före-
komma till handläggning nedan omförmäl-
da ransakningsmål:

No 1
Sedan häktade Alexander Andreasson från Strömstad, hvilken för stölder begångna både utom och inom Norrvikens domsaga 
förklarats saker till ansvar dels af Vedbo Hdsrtt på Dalsland genom utslag den 14 April innevarande år för fem särskilda stölder 
av fyra hästar och annat gods till sammanlgdt värde af 1812 kronor 87 öre enligt 1, 3, 6, 12 18 §§ i 20 Kap Strafflagen, dels 
af Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs Hdsrtt genom utslag den 3 sistlidne Juni för stölder med och utan inbrott af tre 
hästar jemte annan egendom till sammanlagdt värde af 918 kronor 50 öre enligt 1§, 4 och 7 mom i 6§, 12 och 18§§ i 20 Kap 
jämförda med 4 Kap 3§ Strafflagen, dels af Bullarens Hdsrtt genom utslag den 17 nästlidne Juli för stöld af en häst jemte kärra 
och annan körredskap till värde af sammanlagdt 460 kronor enligt 20 Kap 1, 12 och 18§§ jämförda med 4 Kap 3§ Strafflagen, 
dels ock af Wette Hdsrtt genom utslag den 10 i denna månad för olofligt tillgrepp af en släde och hästtäcke värderade till 5 kr 
75 öre enligt 20 Kap 1, 10 och 18§§ Strafflagen, i sammanhang härmed hänvisats till undergående af ransakning för en stöld, 
som Alexander Andreasson erkänt sig hafva inom detta härad begått, har Domhafvanden utsatt denna dag till ransakningens 
företagande samt härom underrättat Krlmn i häradet O Johansson och från Kronohäktet i Uddevalla reqvirerat tilltalade Alex-
ander Andreasson.

Vid målets företagande tillstädeskomma Krlmn O Johansson och Hustrun Inger Helena Andreasdotter i Trässvall den förre å 
tjenstens vägnar såsom åklagare och den senare såsom ombud för sin man Olof Olausson hvilken vistas på sjöresor, hvarjemte 
tilltalade Alexander Andreasson inställes för Rätten under bevakning af vederbörande fånggevaldiger.

Inger Helena Andreasdotter berättar att hon och hennes man natten emellan den 27 och 28 Aug 1878 i deras stall vid Trässvall, 
som vid tillfället var olåst, förlorade en fyra år gammal, till färgen mörkbrun och i alla afseenden utmärkt vallack. De förstodo 
genast, att hästen var stulen och läto anställa ifriga efterfrågningar för hans återfående utan att vinna framgång i sina bemödan-
den. Efter det den tilltalade i Kristiania erkänt stölden och uppgifvit att den stulna hästen blifvit såld till Andreas Vesteräng i 
Höland, återfordrades hästen hos honom sistliden vår efter att hafva varit målsegaren afhänd i ett år åtta månader. För hästens 
återskaffande fordrar Inger Helena Andreasdotter icke någon ersättning, enär den tilltalade antagligen saknar tillgångar härtill. 
Hästen har målsegaren nyligen sålt för 475 kronor, hvartill densamma jemväl af nämnden värderas.

Den tilltalade erkänner stölden, äfvensom att han samma natt stal en åkkärra och sele af sämre beskaffenhet på ett närbeläget 
ställe, hvars namn han icke har sig bekant. Med den stulna hästen och kärran begaf sig den tilltalade till Norge och sålde hästen 
till Andreas Vesteräng i Höland för 70 specier eller 280 kronor.

Åkl yttrat, på fråga, att någon målsegare icke anmält sig med anledning af den tilltalades stöld af förenämnda kärra och sele 
men enligt hvad målsegaren ryktesvis hört uppgifvas, skall den tilltalade hafva tillgripit dessa varor vid hemmanet Anrås inom 
Tanums härad; men som åkl saknar visshet härom och antagligt är, att egaren icke vill hafva besvär med anmälan om åtal, 
öfverlemnar åkl för sin del målet till pröfning under yrkande om ansvar å den tilltalade för alla här ofvan anmärkta stölder.

Efter anteckning, att den tilltaldes prestbevis intagits i föregående ransakningsprotokoll och kommer att i hufvudskrift insän-
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das till kronohäktet i Uddevalla, tillsägas åkl och målsegaren taga afträde hvarjemte den tilltalade afföres ur tingssalen, under 
det Hdsrttn beslutar följande, i parternas närvaro afsagda

Utslag
Genom frivilligt erkännande inför Rätta, är tilltalade Alexander Andreasson lagligen öfvertygad att natten emellan den 27 
och 28 Augusti 1878 hafva från Olle Olausson i Trässvall i dennes olåsta stall tillgripit en till 475 kronor värderad mörkbrun 
vallack, som dock, numera blifvit till Olle Olausson återlemnad; Och som Alexander Andreasson förut varit lagförd vid andra 
domstolar och der förklarats saker till ansvar dels af Vedbo Hdsrtt på Dalsland genom utslag den 14 april innevarande år enligt 
20 Kap 1, 3, 6 och 18 §§ jämförde med 4 Kap 3§ Strafflagen, för stöld af fyra stycken hästar annan egendom till sammanlagdt 
värde af 1812 kronor 87 öre, dels af Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs Hdsrtt genom utslag den 3 sistlidne Juni enligt 
1§, äfvensom 6§ 4 och 7 mom samt 12 och 18 §§ i 20 Kap jemförde med 4 Kap 3§ Strafflagen för stöld af tre hästar och annan 
egendom till sammanlagt värde av 918 kronor 50 öre, dels af Bullarens Hdsrtt genom utslag den 17 sistl Juli enligt 20 Kap 1, 
12 och 18 §§ Strafflagen jemfört med 4 Kap 3§ samma lag för stöld af en häst med kärra och annan körredskap till sammanlagt 
värde af 460 kronor, dels ock af Wette Hdrtt genom utslag den 10 i denna månad enligt 20 Kap 1, 10 och 18 §§ för olofligt 
tillgrepp af en gammal släde och ett hästtäcke värderade till 5 kr 75 öre; allt så och då den tilltalade här i riket veterligen icke 
förut undergått bestraffning för tjufnadsbrott, pröfvar, i förmågo af ofvan åberopade lagrum, samt 3 Kap 1§ Strafflagen enligt 
dess lydelse i Kongl förordningen den 31 Okt 1873, Hdsrttn rättvist döma döma honom Alexander Andreasson att för stölder å 
särskilda ställen och tider, som föröfvats både med och utan inbrott och hvarvid tillgripits egendom till sammanlagdt värde af 
3672 kronor 12 öre att hållas till fem års straffarbete och att i tio år utöfver den ådömda strafftiden vara förlustig medborgerligt 
förtroende, hvarjemte Alexander Andreasson åligger utgifva ersättningar i enlighet med hvad derom redan blifvit stadgadt af 
domstolar der han förut varit lagförd.

Genom åkl försorg skall Alexander Andreasson till kronohäktet i Uddevalla införpassas.
(Besvärshänvisning meddelad).


