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I,IåL nr, 179.

På sysslans vä.gnar har l(ronoLänsma{rnen P. Slomberg tl1l d.etta -bing instämt
Jonas liilsson nrågma,rr uncler Drageryd i Högeby socken, med påsiående om ansva.r .

för det ha:r den 7 sistLidne mars ska11 heva uti rusigt til.lstå.nd å Dre.geryds
:.1-lr:ränn:i byväg våldsa.mt oml*.rl1kastat sin s;rster llire liilsdotter nder lrageryd,
sr,mt därefter ineå en så. kzillad isbil-1 tilldelat hsone tvenne svåra köttsår,
vares* l]on ldttills varit sängliggande s jl].k och ännu lider myqLe1.
Vid upprop hä.ra.v instäl"Ld-e sig parterna utom llva ]dilsd.otterr 'fö" vilken hennes

me.n fiirde tal-an,
len sen6re inlärnnacle angåend"et ctet överlrlagad.e vårldsrnålet n en så l-ydarLde

sLnif*1ig barä.tteIse :
Ti3.1 i,ovlige Tingsrl!.ttens ödrn juke.ste a,r:förand-e 

"

Omed;n j;',g änmr ej är i stå,nd att gå, nöd.geLs jag härigenom liirnna. skriftl-ig
upplysning om förhålla^ndet a"v åen i11gärning som nrin'brod.er Jonas llllsson på
rcig utövat .
l)en J-C.e mE*s de*ta. är, rar jag med min fader, Nils lragnan, gång"n inom hos

Jonas, c1å han i d-etsamma kom i frå.n ,?ageryd och började genast gräla på sit*
tjänstehjon, änlcan Ce. jsa Jonsdotter.
Jag bad hononr då. vän1i gen att icke h3.l-1a så.dant väsend.e, förestä1la.nd.e holrom
hunr o5ud.ak*i gt det vore.
Ilan fattaC.e uti en is'biLl med, vänstra handen, greg mlg i brSstet med. d-en
högra, sägand-es rvad will åun, och stötte i d.etsamma islillen genom fö"Ll-ädet
och kjortelen, djupt neå i €tet vänstra h.r:iet, lcke nöjd hä.rmeC. r uidrog han
isbillen rnerl högra h:,nden o cl-r körd.e d.en meå bäfti ghet genonr klädern:. och i
vä,nstra llenkalven på mig, 3å.de av fdrskräckelse och den värk så.ren fiirorsrkade
mig, sl:rr,1-1e ja.6r i.r jl:-åa til1 e-tt s1';':::.t1.r mig w\"ri f?å,i'r t nr;r orkåd.c ej 1ängre iitt.
r.ir1 pass eti }ysse3:å1"1 d"ä,ri från, &i jag föl1 ti1l jorden och svirnr.rade av den
nycka:- bl-oo son rufiri t f?å:r r:ig.
I åetsarnma kor,r en bonde i lragerytl vj. d naam liils iij"lsson körzurde r vi U<en fiir-
barmrde sig öve:' $låt ellj,nd.e och slrjuisade mig till nrin faåer.
Sådant :ir förhål1andet och jaå har all-t sedr"n d.enna tiden i olesi.rivl-ig

viirk, fattigdom ocir el-ende måst ?rål-las wie säir6en.
i.led. rl jup vördriad fta.rollärdå,r J.ovlige ting;srä.tten.
AppLehult den 28 ma.j 1B2J

,- dnr julcaste T jä.n;-rin-na
EVa ]'lilsd-otter"

Sori !.ilpl-:!stes.
SvaremC"en nekacle til.1n?i1et ovrlirorlig* och viLLe göra troligtr att lVa Jorsd.
efter henne och }ragma;.r s åem emella"n upphorua ord-vä.x1ing, då hon sku11e
ut, sjä1v stött emot isbillen som stod i filrstugan ocb senare pti gården om-

kuLLfa11it på ;'xe.n och sålu:rd'a s jä.1-v vå11a't d.e åkommor soro hon sjä1v iiven-
klagat. i.!en åkl-agaren var med detta genmäLe icke nö jdlr åberopade att vi*tnena
"flpotekale Tesche i Iiögsby, ä.:,rkan Ca jsa Spri r trönderna Sven Jonsson och lIils
liilsson i nrageryd, laniel Persson, l:lils Jonsson och Jon Jonsson i Lergravent
villca. lämnades ojäwiga, s'n1ro s€u'Inirgs eclen r vaarlådes och berätti"d.e va! för si6:
Tesche3 a*t några d-. g.rr efter våi1c1smål-et har vittnet slmat Llva liilsd" r som

då. var besvärad ned- e*t ganska djupt köttså! i ena lcräet, i sned lilitoLng ned
åt benet sa.nt et",; s&årt elrrrrar rcind.re C.jupt så,r nedr,nflir i vaden, äver, i s anrma

riktning, att målsägaren d.ii,rav ä.n:ru är sjuk, fastän vittnet rned. hele*rde srlvor
rrno-er tiden henne försett och att intetåera av dessa så.r efter r:.ts eend.e lornnat
tiLLkomna genom yza, Xj widare bekant.
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Cajsa Spri: Et-L n?;,mr.d e rlag qirder ordväxling enellan rr:ittnet och sva.rar:d.en
hemrna i denna senares hus ha" Eva Ni1sd. och hennes far C.itkoinmit samt efter
i vä.n1i ghet uträttat ärende, har ernellortid. ordväxling meLlari svara$d en o cb.
vittnet fortfor, återvänt heroflre. lock lcom E'ua som stil.irnat på gårdenrtilL-
Jiaka efter en lco?t stundl och Just i ået dgonblick sva,rand.en höl,J_ på att ut-
kasta ?ittnei genom d.ör"en,
Vad sed.arr mera passere.de enrel"l-asr r:,*va öch Jonas lra'gman k:inner inte wittnet,

eorn allenast på något avstånd såg svari.rden fasthå,lla må,lsägaren med högra,
ha,nden och en isbill j. åen vånstra, utan at* likvä1 på ruignt oä.tt, så vitt
rittnet lcunrle arskiljå hea-:re åärmed" ofreCa"
I fortsättningen sigmdade l:,-va d-äri från och omkr.r.llföL1 över en huggbänh, var-

över fa.,rns en yxa liggarrd.e, dock steg hon genast upp och fortsa.tte sin väg
slqmdsamt hemföre, utar: att ;rttra det ringaste. På r'e.d sätt Eva- blev såraå år
vittnet abekant, likasom vi*taet någon ;..tterligare upplysnireg h.iruti ej med-
d,ela kan.
Sven Jonsson: a*t samraa d-ag so:rr l:,\a llil-sd. efter berättelse sts-ulle bl,iwit

rniesh.dldlad av svarancl,en, ha.r wittrret hos denne varit i-4newistande, då hon
öch hennes fad.er tlitlcommo, men som vittnet i eyrskilda görornål från åem bort-
giclc, så kan hem fö1j0.Lt1igen ej l-ärrna. närnare besked om ved sorn dä.refter
d-em emella& förefö1-1, d.o ok varseblev rnittnet blod.spår när han något senz-re
på, dagen återvånd,e hero, nå5tea bössehåLl fr3"l fvårpad.toning på vägen tiL1
liva lililsd. och hennes facler llåls nr;:gnans i lrageqrd.s hern-\risi.
ldiLs l{ilsson: att även ht;t" ttz'.T j-nr:evi stl-nd-es hos svaranden niir Jva. Ni1sd.
och henncs f,rr.der närmåe d.ag d.itkornrno, men bortgick likväl före r:lva däri friin,
viLlcen seCerinera, efter en l-rort s-b'.urå springr^irite upphant wittnet, eon då å
henno va"selllev tveirne grova köttsår å ena 1mäet och i vz:.den, a.v rrilke intet-
d.ela tyclctes va:r;,;nCrugg, 3ä-gge såren b1ör.1d.e r4ycke* och vittne* s!:ju-tee"c'Le
irenne hem på dess rneC.ha;ycl-e iiker, d-å hon omtal-a.cl-e, :4'r; Jon:'s !rr grna.n desse å-
kon'nor l',enno tj 1l.foi?t, llå.6ot f i'r6re frr rr pi.. r.ftonen tri'.ffr.i"e r.ittnet ån;:o
svi'r:*rd.cn, son på d.ttnets f?irestiillning a'ot så, i11a hc,nt etat system end-est
svr.rade, efter v;.ci vi-b'i;net nu r,j l-1 mj.nn:ts, månne det elLen lxiir jr,,g t]-et,
IanieJ Persson3 E"tt då 1'li1-9 ]lilsson'l:er,i:'r,l.e clag henförd-e Eva l{i Lsd-. ru.r..,no
b1oået fYå.n såren lnn:iigt, att irer*es frcrer i:lils }r.,gman någr:: d-t:.ga.r senare
fldr vittnet omta,Lade att sva,ra;nc1er"- så i a nant erat s$stern och att svrri.nden
sjäiv lrort ef*erå.t, även för vittnet terätiat, e,"it Xva ltrj-}sd, hos honorn ]]Liwit
i11a skad-ad, d-ock ute'n att Jonas }rr:.grnan viss*e hu,m detta skett. Tillägg:nde
vitinet: att han son sI.ii.ade så,ren som Eva erhålIit fann dem ganska svå:ca, men
efter utseende e j förolsakad,e genoin ;':hugg, åtminståne d-et sorn var på 1cräet.
liils Jonsson: att även han s:,.g ]h-a Nilsd.. CLå hon av lEil,F l:lilsson hemffjrdes,

att hon då var il1a ned.blöd<l oolx lit pä tägen emelLa.n svsr.d'rdens och lTils
lragmens henvist s;nrtes bl-oC på marken på. tvenne stållen,
Jon Jonsson: att de så.r son .!^vå. lrid nännde till-fiil-1e voro genskr, åvåra, det ena

s3'nbart e.r' en isl:i1l1 att hon då ge:rast l:lagade över Jonas lTaginån, som de-
samms. skaLL lå11at, at't hon d.ärav ännu är sjuk sant att r:,\a l'Iilsd. städ.se
varit kii:rd f,ör en stilla och fridsam männi eka, ett intlrgande va.ruti öwriga
wit*nen o ckså instä.mde.
lessa 'berä.tielser upplästes och erkänil-es, anhå,l,1ande vittnena om ersättning

enclast i fal,l- cienna. slryldi ghet sli11l-e koffna att cl-re.lbl:a sve,r:,,nde:r Jonas !rag-
nan.
l{ål-säg'aren och ålclagaren ;'rkåC:e att gvaramrJ-en rnå*t e fål1as til,1 ansr.a.r på d-en

gårning sön förekonrnj.t, rcen C.e:1ne senr.*e fortszrtte sitt nelcande hå,rdna-clca*
och pås*od 'befli el-se alLdeles .
Seåan ået var upllyst, att Jonas llilsson nragn;,n fiir några år till-b.ka hit r
vid Färad.srätten blirrit dömå för tjuvnad, vi lken hestra.ffning han också
undergått, ehuru bötefira hliwlt med penningar erlagda, så var nå6ot widare ej
att antec!:ra.
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UtBi,AG avsagt den L3 Juni 182J.

.lJeunr svaranden Jonas Nilsson nragtnan genom den fiirekorma bevisningen i
detta måLet är med svåra skäJ- gravera.d., a,lL hava. den i stämn'oringen onvrämnde
dag ofredat sin syster [va Nilsåot*er och henne ti1-lfogat de tvenne åjupa
köttsår varmed hon då fumits besvärad, lilwäl och enär han ti1lrnä1et o-
vilkorligt fiitnxekat samt edgång hiirutinna,ir honom såsom vanfrejd.ad ej anfi5r-
tros får, måste Uäradsrättera fiirklara d.et han Jonas nragman icke elLer
nu kan å* saken fåillas i d.etta må1.
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