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S.D. Till denna dag hade Drängen Carl Harald Didriks erhållit stämning å sin hustru Dorothea 
Wilhelmina Disriks född Lundgren i anledning af en till Rätten ingifven så lydande ansökning 
Tit. Hos Wällofl Kämners Rätten etc, Lit A. 
 
Härförutan hade hustru Didriks ingifvit en genstämning af följande lydelse Tit Som min man 
etc. Litt B.  
 
[Till öppnande] af målet inställde sig parterne personligen hvarefter sedan ofvan intagne 
stämningsansökningar blifvit upläste. Mannen Didriks förmälan att de blifvit den 31 Octob. 
1831 uti Danivks församling här i staden sammanvigde och under ägtenskapet sammanaflat 4 
barn, hvaraf 3ne lefva neml., sonen Claes Hjalmar född den 20 oct 1829 och Döttrarne Maria 
Elisabeth Bernhardina och Selena Christina Constantia, den förra född den 20 nov. 1831 och 
den sednare den 14 juni 1834. 
 
Hustru Didriks förklarade, på gifven anledning att hennes man den 9 april 1839 öfvergifvit 
henne, som då varit boende i huset N 1 vid Norrlandsgatan, efter hvilken tid hon väl sett 
honom någon gång ute på gatorne, men hade aldrig af honom mottagit besök i sitt hemvist; 
hvarjemte hustru Didriks erkände att hon i September månad sistl. år haft samlag med 
Artilleristen No 43 af 2dra batteriet vid K. Svea ArtilleriRegemente Olaf Gran dels uti sitt 
hemvist i huset No 1 vid Träskgatan dels uti det såkallade Lambyska bryggare verket å 
Norrmalm och deraf blifvit hafvande samt den 27e sistl. Juni å allm. Barnbördshuset framfödt 
ett lefvande gossebarn, som i dopet fått namnet Olaf Wilhelm och hvilket barn ännu lefver 
samt vårdas hemma hos henne. 
 
Mannen Didriks, som erkände att han öfvergifvit sin hustru och varit borta i 2ne år af den 
anledning att hustrun förklarat sig kunna föda sig sjelf, anförde att då han i sistl Juli månad 
upsökt henne för att erbjuda henne att medfölja till Finland, der han för närvarande innehar 
tjenst och blifvit underrättad om hennes brottslighet ut yrkade han, som icke ville tillgifva 
henne sitt brott, under åberopande af stämningsansökningens innehåll, att blifva från henne 
skiljd; hvaremot Didriks förnekade det han, på sätt hustrun i den ingifne genstämningen 
påstått, haft umgänge med andra qvinnor och derigenom ådragit sig venerisk smitta. 
 
Sedan Hustru Didriks, på framställd fråga, förklarat att hon åtage sig att, i fall 
äktenskapsskillnad beviljades, framdeles vårda barnen, så beslöt, enär det enl. kg, kd. 
[svårtydd lag av år] 1798 åligger dommaren att vid fråga om äktenskapsskillnaderm noga 
undersöka om brottets verklighet, rätten att upskjuta målet till Tisdagen den 1 nästkommande 
november kl. 11 f. m. då parterne borde återkomma och då det ålåge hustru Didriks att förete 
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Gossen Olof Wilhelms Dopsedel: och skulle till samma tid Artilleristen Olaf Gran blifva 
requirerad. Afträdde. 
 
Den 1 november 
Nde: som förut. 
 
S. D. Wid uprop af det från den 25 sistl. october upskutna mål emellan Drängen Didriks, 
käranden, och hans hustru Dorothea Wilhelmina Didrik, svarande, inställdes parterne 
personligen samt Artilleristen vid kgl Svea Art. Rgtn. No 43 vid 2dra Batteriet Olof Gran, 
åtföljd af Officers Cadetten Gustaf Anders Hedberg såsom Batteriombud, 
 
Sedan prot. För sistnämnde dag blifvit  upläst och dervid utan anmärkningar lemnadt, 
artilleristen Gran erkände, efter gifven anledning, at han i September månad sistl. år med 
hustru Didrik dels uti hennes bostad vid Träskgatan, dels å det så kallade Lambyska bryggare 
[verket] haft samlag, tilläggande att han icke vetat att hon varit gift. 
 
Drängen Didriks anförde härefter att hans fader Trädgårdsmästaren Didriks till upfostran 
emottagit makarne Didriks äldsta sjuka flicka samt att den yngsta blifvit intagen å Allmänna 
Barnhuset och att hustrun åtagit sig att upfostra gossen, hvaruti hustru Didriks instämde samt 
ingaf den infordrade dopattesten utgifven d 28 Juni 1842 af Com Melkin Litt C. 
 
Härefter fingo vederbörande till förmaket afträda medan Rätten öfverlade om följande för 
dem åter inkallade upsagde 
 
Utslag 
 
Aldenstund Drängen Carl Harald Didriks hustru Borothea Wilhelmina Didriks född Lundgren 
och Artilleristen Olof Gran genom egna af omständigheter styrkte bekännelser blifvit 
förvunne att uti September månad sistl år uti Hustru Didriks hemvist i huset No 6 vid Lilla 
Träskgatan i Ladugårdslandet flere ggr med hvarandra haft olofl beblandelse, hvaraf hustru 
Didrik blifvit hafvande och den 24 sistl Juni i Allmänna Barnbördshuset framfödt ett lefvande 
gossebarn i dopet Kalladt Olof Wilhelm; För den skull och som Gran, emot sitt nekande icke 
kunat öfvertygas, att hafva afvetat det hustru Didriks varit gift, pröfvar Rätten Hustru Didrik, 
som Rätten veterligen icke tillförne begått horsbrott skyldig, att, jemlikt [svårtydd 
lagparagraf] för 1:sta resan enkelt hor böta 80 Dal mnt 26 [svårtytt] samt enskildt skriftas och 
aflösas i St Clare kyrkas Sacristia hvarförutan hon skall till närvarande kyrka erlägga 2 dal  
vid [svårtydda siffror] ; kommande Hustru Didriks att vid bristande tillgång till böterna 
undergå  tjugo dagars fängelse vid vatten och bröd, samt om hon ej förmår utgifva afgiften till 
kyrkan, densamma med arbete aftjena; dock att förstnämnde bestraffning jemlikt stadgandet i 
[svårtydd paragraf] den 10 april 1810 icke må verkställas för än efter ett år sedan barnet 
föddes; at Artilleristen Gran skyldig att, i förmåga af [svårtydd lagparagraf] för 1:sta resan 
lönskaläge böta 10 Dal [svårtydd valuta] eller i brist deraf plikta med 14 dagars fängelse samt 
dessutom enskildt skriftas och aflösas i Hedvig Eleonora kyrkas sacristia och härförutan till 
nämnde kyrka erlägga 4 [svårtydd summa pengar] eller desamma med arbete aftjena; och då 
Drängen Didriks, som innan den i K.K. den 5 dec 1798 föreskrifne tid det hustruns 
förbrytelse, ej velat förlåta densamma, samt han med hustrun ej haft sängelag; sedan hennes 
förseelse honom kunnig blef, pröfvar, enl 13 Cap 1 o 2 §§ G.B. och K.K. den 24 mars 1748, 
Rätten skäligt döma till skillnad i ägtenskapet emellan drängen Didriks och hans hustru, och 
må hustru Didriks, som förklaras hafva till mannen förverkat både hälften af sin giftorätt i 
boet och äfven sin morgongåfva, icke gå i annat gifte förrän Drängen Didriks är död, eller 
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blifvit gift eller dertill samtyckt och konungen gifvit der lof till; Ägande Drängen Didriks att 
anmäla sig i Stockholms stad Consistorie för erhållande af skiljobref; Och vill Rätten 
fastställa den öfverenskommelse, som af makarne Didriks blifvit träffad angående barnens 
underhåll och upfostran. 
Den som med föreställde Utslag icke är åtnöjd äga [överklaga till hovrätten] 
 
Afträdde. 
 
In Fidem 
Helsingius 
 


