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Mlnd~gen den 21 denne. kl.8· 

tiden e.m.hade en fOlksamling pl om_ 

kring 400 personer uppstatt å Scheele~_ 

-

tan,i hornet af Handtverkaregatan.FOlk_-

massan skr~nade och hurrade och s,ndes 

en del uniformerade pOlism~n frA n tred-

je pOlisdistriktets st_tion för att 

skingra fOlkmassan,hvilket ,fven efter 

pprepade tillsagelser f~.n pOlismannen 

lyckades.JC1.1/2 9 e.m . sanuta dag inför-

es å ofvannamnda pOlisstation ogifta 
L 

arberarebitr~det Anna I~aria Engström , 

f konst a pla r n e l, ris 125 Johan Bernha.rd 

arlberg och 142 Gust ~f stj,rne,under 

apport , att Engström kort fö~ut anhll-

its å handtverk~reg~tan,utanför Ruset 

r.20 B,derför at t,då pOlismannen hög- I 

unnma nat fOlk~assan ifrå~a att at_ 
o • 

L.gsna sig, Engström sökt förml folkma.--
san att stanna kvar på platsen genom 

at t höja upp armarne öfver hufvudet 

och högljudt uppmana folkma.ssan ~tt ej 

åtlyda pOlism~nnens befallning och ha

de fOlkmassan tydligen tagit intryck • 



af deLta Engstroms uppLr d nde. 

En~strbm öfverlemnades dorcfter lill deteklivlt,ti 
onen 

Hörd d rst.des af öfverkonsl~peln Ernst ~. llander 

Eni1;strom, atl hon vid ofvannhmnda till' -Ile uppelllUit 

• 

HandtverkaregJotan , der en stbrl'e m: n~d personer vid lillr 
-111\ , 

0'1 . varit f6rsa,nlade och fört högljudl sen, men förnekad , e. all 

hon hojt armarne öfver sitt hufvud och förnekade h'n att 

upP'nana t fo lkmassan att ej htlyda pOlism~nnens b-falln' - ln~ alt 

l~mna pItsen. 

rcljande pOlisnlan Il fva blifvit h6rde och rJ.pporteut -

jande: 

UfVann<l!llolde Carlber~ : l',an \ dagen den 21 dennes kl. före a 

kvallen hade Carlberg ikl dd uniform,1en ej stadd i tjensl~( , 

ring, passerat ~eeleg tan, dervid l 'J.l' lberg i .. ktt.agit 

en st.orre fOlks~mling uppeh'lla si~ l n mnda gata intill 
, 

verkarega.t.an . Jo'l'§n folkmassan hade uppgifvits högljudda. hurra, 

rop och sk1'"n, t.a.gra ",ndra pOlisman ~n Carlberg hade vid till· 

Lllet. ej befunl'.it. sig å pl",t.sen och anså~ Carlberg det. ej 

ra l ,mpligt at.t. ensam upp,n3-na folkmassan at.t. upphora med sitt 

ov, sen, hvarf6r Carlberg skyndsamt be~af sig till tredje pO 

dist.riktets stalion och raooorterade förhållandel för dervar.
n 

• • 

de bef 1. Carlberg tillika med flere andre uniformerade polis. 

m"-l,n hade omedelbart derpå beordrats till pl3.tsen der 

san uppehöll sig.~ ' olkmassan,som fortfarande sk1'. nade och hur" 

lad h d b f och a' l, unashOl~6 
, e, a e nu e unnil sig a. Handt.verkaregatn " 

lorg ocn hade Carlberg t.ill 'ka ,ned de öfrige pOlis,nannen hög· 

l ' dt demel· JU uppmanal folket atl lemna pLtsen. ,olkmassan ha e 

lertid ej genast atlydl dessa befallningar utan fortsatt att. 

skräna och hade Carlberg derf6r fat lat tag i och fört en 
skr . . 

nande person ett stycke fran platsen,hvarefter 

t carl' 
personen.Ofvannämnda Engström hade då högljudt tillropa 

ber'" 'ko t <t på det ",. ns apeln skall veta hut och inte bv ra. sig • 

set! CJlnedelbart < t fOlkmassan derpa hade En~ström v:,ndt aig mO 

• 
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och höjt armarne öfver t 

ai L hufvud aamt flere rlnger högljudt 

uppman~t fOlkm~asan att ej 'tlyda oli " P amannsftB befallning att 

lemna pl~taen. (;arlberg hade dl t" 11 "" 
1 s~~t Engatrom att aflägsDa 

si~, ,nan hMle E'n~ström ej åtlydt aenna b f 11 i "" e & n ng,hvarfor Carl-

berl!; I mna.t a.nhåll~ En~ström. tlr.~,ra n" " arvara.nde för t:arlberl!; oki.n-

de mhn ha.de 

ter en kort 

dl fört Enl!;ström fran pl~tsen,men hade Engström ef_ 

stund atervanat och aa a.nhållits a.f ~arlber~ • 

Ofvann~mnde konstapeln btj~rne:btjLrne ha.de mlnaal!;en den 

21 dennes k1.8 tiden e . m. tillika. "' . d flere pOlisman blifvil be 

ord~aå aLt begifva sig till hörnet af H .• ndtverkare-och Scheele

gatorna., föl' att sklngra en del fOlk som sa.mlat sig derst . des. 

btj. rne ocll de öfrige pOlismannen " nländt till "latsen ifd -• 

ga. b~f ,"nns der en fOlks amling pa or,u:ring 400 personer, som hög-

ljudt skr~ n ~de och hurrade .blj, rne och de öfrige pOlis"'annen 

uppn "naJe fOlbnassa.n flere gtnger "tt upphöra med Oljudet och 

lemna. platsen och iakttog stj:rne sLrskildt,att konstapeln - , 
("/ 

C:.rlberg uppm , de 
( 

verkal'egatan, att 

ofvanniimnda Engström, som befa.nn sig l Handt -
,. 

lernna pla tsen. Engström hade dl svarat : j al!; I!;Ir 

ej , jag gal' och står hv"r jag vill!Engström nade derp' str . ckt 

J ...... 

upp sina. h~nder och flere gangel' högljudt uppmanat den ocnkring 

henne staende folbnassan att ej !tlycia pOlismännens befallning I 

dervid Engström yttrat: 'gå inte, st " nna!!,a gra nt rvarande civil

kl~dde personer hade dl fört Engström f~in pla tsen Handtverka.-

rellt3.tan v csterut, men h"de Enp;stl"Örn efter oJ,u<l"ing 10 minuter 

lterkolfDnit till S3.Jnrna. pla.ts och då blifviL anhll.llen af ~arl-

berp; och ~tj~rne. 

hade mlnda-
Konstapeln nr.141 Knut ~'erdinand Altahl: Altahl 

p;en den 21 dennes pil. kv Ilen kl.8 tiden tillika med flere po-

l t1"11 lIandtverkaregatan 
ieJnan bli fvit beordrad aU begi fva sig 

f m samlat sig der . 
ör ~tt skingra en d.l stojande personer, SO 

ul Alt.ahl frarnkommit till pl" tsen hade .AhlLahl funnit at.t ea 

eamlinllt 3.f Omkring 400 peraoner 
• 

befunno aig l platsen hög&jadt 

• 

" 
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a&rikande och hurrande . Bland 

befunnit sig 1 pl~tsen 

andr.Jh~ e f"en ofvannal1lnd& I 
7 ne. 

och hade Zngatrom,di 

nato folkmassan a. U, a!llijltsna. sig, v ndt. '1~ flere ginger uppm 

h hÖII'ljudt. yt.trat -" i st.anna kl r/En ar de ~ot folkmassa.n oc ~ 

pOlismännen h de s rskildt. vandt sig till Eng.t.rö~ va.rande 

och tillsagt. denna at.t. leJnna plat.son, uta.n a.tt. "-ngst.rö'll ltlYdt 

denna t.ills gelse . U, pOlism~nnen ifrlg~andt sig frh Engat . 

i knutna hand f ter h~de Engst.röm höjt s n en~ po ... ism~nuen 

yt.t.rat.:' Vant.a ni sl ni få'.uå den förs~~lade fo 
• 

skall 

, 
och 

tycktes vilj_ åtlyda pOlism nnens tills~gelser att afl~gan& 
I 

sig v~nde Engst.röm sig mot folkmassan ocn uppm~nade 

flere gånger högljudt at.t ej gå fran pla.tsen .Alta~l hade 

efter förlOr;).l .E.ngström ur sigle och ej sett Engström förr .. n 

dl hon efter en stund blef .. nhlllen af tvl pOlisman. 

Inspektionskonst ,peln Anders ietter Bergström : B~rgBtrö. 
~ 

nade vid ofva.nnlJnnda tillfhlle,tillika med flere andre unifo 

merade pOlisrnan, vari t kOJlUnende rad å Handt verka. re _oc h ;,cheele-

gatorna fÖL' att skingra en i hörnet a.f dessa gator uppko'llmen 

fOlksamling på oJnkring 300 nersoner.l'rln follr:lnassan nade upp--
gifvits högljudd" hurrarop och skL'än och hade eergström s; r-

• 

skildt fast. Sig vid ofvJ,nnhmnda Engström, som di. befunnit sig 

l södra trottoaren å Handtverkaregatan,vid ~cheelcgalan , oCh 

rigl gestikUlerat med armarne .Bergström och de ~ndre pOl! 

nen hade flere gånger högljudt Uppm~nat folkm~ssan att af 

. f . ta na sig,men hade Engslröm efter det dessa befallningar g~ V~ 

strackt upp sina handel' och hÖ~ljudt uppmanat de nä~varande 
att ej ållyda POlismannens befallning,utan st.anna kvar å 

aen och hålla tills~an8 t.illäll:gande Engström, al t det skulle 

blifva. anna.t. utaf n&r tiden VOre inne. Bergst.rÖms åsip.(t var,att 

fO~k:rnaasa.n trOligen gellast. skingrat Sig pl pOlismannens till

sågelser om ej Engström genom sitt tal uppeggat. fOlkmaSsan.l~ 

ström nade sedermera blifvit anhällen och hade fOlkmassan .t 

derpå skingra.t aig • 
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vid "1llf 11.' f.-.-- ..... f.'~--...... -, ••• ", .. _ • --. - .... ... - ~.l1_a_ 

...... 
"... fl1J .. lI4ol 

la ..... '" le lIla4 .. ce." IIL. ..... • " kYllle. .1D-

an.'.ll ••• eå 4I.1'fl "C1fvtt. atC till en beka.t. , 

••• al' a~lld.. b1"rld. 1 e. 01,1.1'1''''. bollcoa i hörnet at 

Ka.dtverkare. och ek •• lec .. ' ...... äO. de •• a hade Eng.tröm .tan

nat '111 1.8 "i~. pi kYälloa.dl ,al."ro. atlac.n~t .ig tör 

at\. bo~ifYa .il 'ill la bekant .0. är boende i nr iO B Handt • 
• 

verkaregatan.Dl Eng.tröm komnit ut pi Hand\.varkarelatan hade 

en ,R nga per.oner befunnit .ig der.t"des och hade deosa perso • 
• 

ner akrikit och uppgitVit hurrarop.Engatron hade frlgat henne 

0acifvande personer i hv d anledning .1 mycket fOlk .amlat aig 

och dervi~rhlllit den upply.ningen,~tt fOlksamlingen VOre en 

de Ronstration fo: erhlllande af al11\4n röst r' tt. Engström hade 

endaot sett en pOliskonstapel uppehålla sig 1 pl~tsen och hört 

nlgon uppJIla.na. den aamlade follDna.san o.tt lelMa platsen.Huruvi. 

da den n~rvarande pOliamannen gifvit denna uppmaning viaste 

EngatroJB dock icke, men hade ej nlgon poliarnan tilleagt Engströ~ 

att afIagana sig.Engström förnekade beat'mdt.att hOD uppmanat 

fo~k,naaaan att ej htlyda tilla~gelsen att lemna platsen och 

!ornekade Engatröm afven att hon uppmanat fOlket att at~nna 

och att hon fhllt de yttranden .om de ofv. nnalnnde pOliamannen 

tillagt Ing.tröm.lngatröm hade vid et\. tillfalle.under det hon 
var pl Våg till hu.et nr.iO B Handtverkaregatan.höjt ain ena 
hand och bedt en peraon.aom trampat pl hennea plhatda klädn1nc 

gl lt aidan.l öfrigt hade Ingatröm ej geatikulerat,men har 

Engatröm tör vana aU. dl hon talar Jfted Dlgon.eeaUkulera Dled 

armarne och hlnderna.lag.tröm hade ej all. at anDa" pi a1n väe 

t1ll huaet nr.IO ~ Haaå'varkaro.atan ook kado oj alera o1v11& 

per.oner fört Bng.tröm frl. ~latso •• lftor dot I .. ström 

til~ n mnda hus hado Ineström of ter omkri .. SO .1 .. to~ 

• 
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gått ut på Hnndtv~rkGregatan i afsigt att begifv:I, 8i 
l till 

1 n.rheten b~~:.gen matvaruh. ndel och hnde Engström dl l 

verkare gatan blifvit anhållen af pOlis. 

For hvad mot ~ngström i denna sak förekolIUnit. alr '0 
q n Vid 

he!ntninJ!;S pafolJd blifvit kiJ,llad till installelse i j( 

lisk1.!m~aren denna dag kl. 12 medhafvande sitt pre8tbety~ . 

Om sig nar Engström uppgifvit.a.tt hon är född den 2 Juli 

18BQ i Ostarhll nini;e socken :lof stockhOlms l h n. dotter till ~l. 

betskJ.rlen Ca rl R()inhold Engström och dennes hustru "!:l.ria 

lotta Eriksson. kyrkoskrifven i AdOlf Fredriks hll rvarande fcr. 

samlini; och boende nr.4 .... rlberp.;svap.:en 1 tr .upp . hos Vibarg. 
I 

stockhOlm som o fv .J, n, 

( ) 

• 

• 
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