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stsrna afll~snadft s1~,hade taFit fram en butelj ooh bju

,it dessa på ko~ao.Systern hadft ~l s&Ft:·sklrnta iok~ ~eå 

mifr utan t~ fram kO(m&Oen" . Nor 'n hade dl res~. Si" u'P'P 

ooh under svor~om yttrat till arbetskarlen SUn~ström,att 

denne skulle ta fram ko~en,en!1r han vi!\!\ta h"ar den 

• Arbetskarlen Sunelström hade då re"t !lip' upp frän 

stolen och yttrat: "Äro ni vanstnn1~a,~ro ni att j~ t~1t 

• • n~on ko~ac . Noren bIet' derö~'er u'Ppretad och rusade, 

trol1~en i afsikt att misshandla honom,på arbetskarlen 

sundström,denne undkom dook Nor~n ooh in I det till salen 

a.JI#!'r än anå ') s er.rer i nps ruMmet. Dörren mellan salen och sel'

veriD!Fsrummet st!1~de9 nerpl af arbetskarlen Sund~tröm, 

som en stund hållit 1FIln den sa.mm& ~ör att hindra !!odm 

att komma ut i ser'reri~3rum:net.Ondar ~. 1d",n hadFl Nor~n 

försökt att ~kjuta upp dörren,och dl Sundströ~ släppt 

efter hade Nor&n rU'3a.t ut i "er" er1np-'lrUmmet och med knu

ten hand tilldelat Sundström tvl kraft1va sl&IF,sorn trlff~ 
-

l Dlsan,sorn dervid spr~ i blod. samt efteråt n~ot svull

nat. Till följd af de erhlllna slapen hade sundström fal

lit b&kll~es mot (len motsatta ·'ä!F~en. ~'orån fattade ~å 
med båda hlln~ t~ om bakre el el en af halS8l1 på sund -

ström och slmedelst dro~ ned på ~ltvet. Då sund -

strö~ sökte resa si~ frän ~oltvet h&4e Noren,nom l~ öt

"er S~8tröm,m~ hö~a handens fi~rar fattat ta( i S'lmel-

l ströms mm c=.::.-=-: 

• 

Pfli~ ,8amt med elen venstra rattat 

I,..,men hue SlmdströlII lyokats att få t., Oll! Norens banel, 

sl att ö,..t 10kt bIet .kad&t. DI. SUD4.tröm anro sökte re .... 

SiV hade Nor6n med h fattat 1 

stTa &erY14 detta 

los.at l att ett a3gpt 

.\rla l.7aIaI4 .. "ert_ aU 

... 1Iore at1all .• ,. _ 

.1IUI'I6-

-

I 

-
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Med an1edn1nF af förestående anmälan blef,den 22 

s1stlidne januar1,forenlmn4e förre kon~orsbi~rld ~ K 
\of '" ev arl 

Hjalll'&I' Nor.§n hörd å detekt1vstationen af b1trädanae ör-

verkonstape1n Karl Fredr1k Gustafsson i när'raro ar detek

tivkonstaplarne lATS Riokar4 HL~sel och Axel Matt1as str~ 

Noren erkände,det han på sltt,SUndström ur,pp.ir.r1t,Skade.t 
- -

dennes venstra öTa unc1f11T det dtf'&ri t i hana,e:lll.n(r me4 

hVaTllJ1dra, 8JT1t att han derunder med bindarna näpot skadat 

Sundström i ans iktet ,men rörnnkar det han ,som Sundströ!!' 

Upp['ir.rit,~.illdelat denne näjrot qlR#!' 

Noren berlttade deTom (oljande: 

n~san. 

Lörda./1en den 16 s ist lidne .1anuar i på. aftonen had" 

Noren varit inbjuden t1ll föde1seclllf'sfäst hos Sundströl"'R 

syster ,slöjd.1IrariIUlan Anna Matl1da Sundström,i hennes 

bostad i huset n:r Fl A.'rid KutlP'sho1I"q~atan. Vid klockan 

1/2 4 tiden på mor~onen till sönd~en den 17 hade alla 

,Isterna med undantaF af Noren af1~snat si~ . Syskonen 
el 

Sundström och Nor~n ha4e berunnit si~ 1 sal p-n· yqtern 

Sundström fr~at brodren om denne hade t~it undan en 

butelj ko~ac,gom hon förut stillt undan i ett annat rur. 

Då systern förvissat si~ om,att icke bu~. el.1en fanns der 

hon ~t111t den ,hade hon s~t till brodren,att 1~en an

Dan än han lrunna.t t~a buteljen. Syskonen kommO då 1 ord

vlxl1tl{F. 11orån,som då blandat s1(1' i syskonenS mel 

v&n4e,slL4e 4å t1ll brodTen SUndstTöm,att niT ioke )ute 

...., famla ,så måste han veta hvar 4en ranns. sundström 

hlL4e el! svarat ,att om han In ',isste hvar buteljen tanDs, 

eå ekulle ban lJulå ioke ta fram elen. DTOelTer1 sundström 

hlL4e dere1'ter makat UIIIlan systern ,som stAtt framför 4ör-

r_ till elet Ul(rT1ZUI~e sel VeT .... t FAtt ut 

i "etta,.t~ d.6rrell. ett_ s1l sut ...... 1It.11U tID 

.,.t.en! e 6A __ ., i 

-
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utan för ef!'ående ordväx l1n(!' fn. .... /l.<!. N ' 
( v v '" orp.n och Sund-

ström ta? 1 h 'ra.rlU1dras kläde~oCh brO .... ad 
vv es. DE:\runder föl-

10 häda t.ill g'ol f'vot. Undor det bMa hMe lerat på llolr-

vet,hade Noren anting'en med händerna fattat t~" 1 S ..... und-
ströms ven~tra öra och såmodelst skada" d" l 

w 9_,e lor möj-

l1lren bitit SundströM j öra'4oCh på detta sätt .. 
<1stadkom_ 

mit skadan .På h'rilket af des~a sätt. Sundo"ro" h d 
·'w I'l a e b11f-

vit skadad,l<unde "'oren icke påminna sif!, Då bMa k i omm t 

upp från p-olf'vet hade emellertid Noren märkt,att Sund

ström varit blodifr. Under tiden de båda hd.de lep-at på 

!1'olfVet,hade "oren med. händerna rif'rit Sundström 1 ans'k

te,hvaraf dock Obetydlig' skada uppstått. 
--

medfölJde.Dol"r1d tilldela.de Sundström med en tom vichy

vattensflaska _oren ett nlag,som träffade Noren å venstra 

sidan af hUfVud.et,der ett m1ndre,blödande,sår uppkom.'·O

r:n och Sundström kommo då åter 1 handgemäng med h'raran

dra, men hade systern Sundström då tillkommit och skilj' 

dem åt. Kort derefter leJlalade Sundström bostaden. 

Noren förnekade,det han vid någ'ot tillfälle tillde-
, 

lat Sundström något slap med knuten hand,som träffat dcn-

ne fl. näsan. 

Derom hörd förnekade Sundström,det han vid nåf'ot 
, 

tillfälle med en tom wichyva.ttensflaska tilldelat Foren 

nå{rot s lag ell er 

flaska i handen. 

a .... vw han 'rid tillfället ifrå(?a haft nåp-on 

Tjlnarinnan ogifta Ceoil ia Jonsson, SOIT' bor och är 

an"tälld hos t'örenälllllde slöjdlärarinnan Anna l.atllda 

.. 2 ·rllp
Sundström,boende 1 huset n:r 8 A,KungshOlmsgaval1 v 

por upp,h,.'.r i sakon hörts och berättat: 
.. .. d den 16 nä"ltl1dne Pa aftonen d.agen 1frå!1'a,10r a(?en 

j + " +ill "lin förut-
anUari,hade slöjdlärarinnan Sund~vror w 

+11 födelse-
nämnde bostad inbjudit åtskilliga personer v 

dagSfä~10Ch dpribland äfven den förut 

Vid klockan 3 _ 4-tiden på na~n före 

, 
ol1'nämnd e !lTor en, 

söndapen dpn 17 

/ 
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~lI.de g&mtli~a ~~ster afl~gsnat e1~ med und ~ 
l' an vil@' a f Nor en, 

m stannat le'!1Ll' .Denne,elöjdlärarinnlLll Sunds'" r , 
sO v om och henne~ 

brod er a.rb etslca.rlen Sundström hade uppehållit si!" i salen, 

ci A syskonen Sundström kommit 1 ordväxlinp om n b '" 
.. . e u vel.l ko/,,-

nao.~'oren blandadfl slp' i 'lyskonens mellanhafvlLlld h " 
e, 'rar"or . ' ,,-

med Sunctström,h'rar'rid denne t~it 

. n tom wichyvattensflaslea 1 handen och med denna h .. t _. O.a 1<0-

ren,uta.n at'" Qock utdela n~ot sIRP - flaskan had-
~ 'I edl3rme-

ra af .Jonsson hittats hel å salsErol flret- .Noroll och Sunds'"röm 

hade da fattat tag i hvarandras kläder,~dn had~ Pena'!t af 

systern Sunds tröm blifvit ~leilda,h'rarf'ör de då icke kom:I'O 1 
l 'I. 

tillfälle att ,.åldt'öra. '!a.randra.Stmdström ~ick då ut i "er-

verinysrumme;och höll ipän dörren mellan dntta och salen, 

ty4lipen för att und-komma Noren.Denne tov då en annrul vär 

ut t ill s erveriIllZ'srummet och rusad.~ der"id på Sund'ltröm,df>r 

vid båda fallit i golfvet.Jonsson hade icke iakttagit o~ 

orr t'oren tilldelat Sundström något s lag eller på rumat sätt 

rrisshandlat hono~.Jonsson säp dock,att,då de båda kommit up~ 

från /,?'olfv e t,Sund!>tröm blödt;; å 'renstra sidan af hufvud et, 

men såg dock icke såret .Jonsson såg icke något uppträde i 

köket ,dit Sundström och l>Toren sedan bl3gif"it sig. Sundström 

hade kort der efter lemnat bO'ltaden. 

Utlåtande af andre stadsläkar~n,~ed.d:r Aspplin ~å

, ende den Sundström tillfogade skadan b\fogas. 

• 

Noren har vid hämtni~'1 påföljd blttvit kallad ~ill in

ställelse i &unpl. Polis-ka~~ren denna dag klockan 11,30 

förmiddagen o~h tillsagd at t dervid medh a, f'Ira "it i>räsbetvp. 

han Hr fo"dd den 2P de-Om sig har roren uppgif'vit:att... -

Ii ",i\11 Ups&la DO~$yrkoförsam ng,qon - \ cembeIl'lRA~ i 

Ka.r l Fr edr 1k NOren. och dennes hustru Karolina, 'född Rosen-

löp if ~örsam11~ h~r 1 ~tad~~ . ,og t ,kyrkoskr:t.:'lren 1 KUIllZ'!Ihol~s 

samt bOende i hU3et 'fl: rp,8 A."id Pa.rkgatan nedre bo:.ten . 

Stockholm so~ ofvan • 
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