
Utdrag af domboken hållen
vid lagtima sommarting
get med Svartlösa härad

å tingsstället Fittja den
4 Maj 1895.§ 117.

S. D. Till innevarande ting hade Lokomo-
tivputsaren Frans Wilhelm Lundell

vid Årstadal i Bränkyrka socken å sin
hustru Augusta Mathilda Lundell, född
Karlsson, erhållit stämning, som med
hvad derå fans tecknadt var så lydande

"Till Svartlösa Häradsrätt
Res.

För att härå svara kallas och stäm-

mes nedannämnda Augusta Mathil-
da Lundell född, Karlsson, att sig in-
ställa infor Svartlösa häradsrätt å
första rättegångsdagen af häradets
instundande sommarting, som börjas
i tingshuset vid Fittja gästgifvaregård
torsdagen den 2 nästkommande maj;
skolande stämningen vid laga påföljd
hörsammas. Liljeholmen den 17 April
1895.

På herr domhafvandens vägnar
C. A: Arnheim

Enär min hustru Augusta Matilda

Lundell född Karlsson af hat och illvilja

För fattigdom
fri från afgift

Lokomotivputsaren F. W. Lundell
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skiljts sig ifrån mig till säng och säte och

håller sig borta från hemmet samt oak-
tadt i vederbörlig ordning mottagen

varning af kyrkoherden och kyrkorå
det i Bränkyrka socken, icke låtit sig
rätta i sitt förhållande får jag här-

med vördsamt anhålla om stämning
till förstinfallande ting å min bemäl-

da hustru med yrkande om skilnad

i äktenskapet på ett år till säng och
säte. Årstadal i Bränkyrka socken

den 17 April 1895.Frans Villhelm Lundell
Lokomotivputsare

En bestyrkt afskrift af denna an-
sökan med derå tecknad resolution

hafva vi denna dag öfverlemnat till
omförmälda hustru Augusta Mathil-
da Lundell f. Carlsson, betyga Brän-
kyrka å Liljeholmen den 26 April
1895.

P: A Johansson G. Jönsson
Stämningsmän."

Då målet nu till handläggning
påropades, instälde sig båda par-
terna personligen.

Efter stämningens upläsande
ingaf käranden för att styrka, det

makarne undergått i lag stadgade
varningsgrader, följande protokoll:

Utdrag af protokoll, hållet
vid Kyrko- och Skolrådets
Sammanträde i Brännkyr-
ka den 9 April 1895.

Närvarande: hrr Nisbeth, Söderlund,

Jöns Andersson, J. P. Andersson, Kjell-
qvist, Råström och Vidblad.

§ 1.

Kyrkorådet hade till detta samman-
träde låtit inkalla makarne Frans Lun-
dell, född den 14 Juni 1851 och h. h. Augu-
sta Mathilda Carlsson, född den 7 Mars
1874, gifta år 1889, och boende vid Årsta-

dal No 11, för att varnas för oenighet in-
om äktenskapet. Det skulle här an-

tecknas, att ofvanstående makar blif-
vit af pastor enskildt varnade vid två
serskilda tillfällen, och att de äfven

blifvit af pastor besökta i deras hem.

Makarna Lundell kade emellertid ej af
den skedda varningen låtit sig rättas
utan hade hustrun öfvergifvit och
flyttat från sin man och kunde nu ej
förmås att till honom återvända.

På grund häraf blefvo makarne Lun-
dell af kyrkorådet varnade för fortfa-
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rande oenighet inom äktenskapet och
allvarligt tillhållna att för framtiden

lefva i enighet, frid och sämja med

hvarandra.

In fidem
ex protocollo
Aug. Forssman."

Efter föredragningen jemväl här-

af och sedan antecknadt blifvit, att af
makarnes tvänne söner hustrun hade

hos sig den äldre, men att den yngre
stannat hos fadern, anförde hustru

Lundell, öfver stämningen hörd, att
hon icke hade något mot kärandens
stämningsyrkande att erinra; att

makarnes äktenskap varit lyckligt

ända till annandag jul nästlidet
år, då osämja börjat mellän par-
terna; att hustrun ifrågavarande
dags afton jemte sin moder bevistat
en af baptistsamfundet i Ebeneser-
kapellet i Stockholm anordnad fest,

hvarifrån hon begifvit sig hem om-
kring klockan tolf på natten, men att
då hon funnit, att det var mörkt i

makarnes bostad, samt hon derjemte
förmodat, att mannen, som på af-
tonen intagit "ett par supar", icke

vore fullt nykter, hon icke vågat gå in,
utan tillbragt natten hos modern; att

då hon vid ½ 7-tiden följande morgon
återvändt hem, mannen varit ond

samt yttrat: "Nu får du gå dit, derifrån
du kom, och jag skaffar mig en annan
menniska"; att hon då bedt mannen

om förlåtelse, men att denne för hvil-
kan hon omtalat, hvarest hon varit,
likväl icke velat tro henne; att mannen
gått till sitt arbete ifrågavarande dags
förmiddag, men på eftermiddagen
äfvensom följande dag "firat" samt
besökt ett å allmänna barnhuset i
Stockholm anstäldt fruntimmer vid

namn Lena, hvilken han förgäfves an-
modat att blifva hans hushållerska,
att hustrun på lördagen i samma

vecka, å hvilken dag mannen åter-

gått till arbetet, hela dagen uppehål-
lit sig hemma, sysselsatt med tvätt

till på aftonen, då hon på moderns
anmodan medföljt henne till Ba-

garen Nilsson, från hvilken de åter-

vändt ungefär tio minuter öfver
sex, efter att hafva varit borta om-
kring en halftimme; att mannen,
som under hustruns frånvaro hem-
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kommit, vid hustruns återkomst varit
ond; att sedan hustrun begifvit sig ned
i tvättstugan en broder till en hos ma-

karne anstäld flicka vid namn Hilda
Törnblom uppsökt hustru Lundell samt
omtalat, att Lundell vore "så vådligt

ond" och yttrat, att "nu hade leken
börjat och det skulle någon gång
sluta"; att hustrun då gått in till man-
nen samt skurat och ordnat med hus-

hållet, hvarefter hon begifvit sig till
sin mor, hos hvilken hon qvarstan-
nat till för en månad sedan, då hon

tagit tjenst i Stockholm; samt att, se-
dan makarne erhållit varning in-

för kyrkorådet, de öfverenskommit
att försonas.

Mannen Lundell vitsordade hustruns
uppgift, att deras äktenskap intill

den af hustrun angifva tidpunkten
varit lyckligt, samt förklarade, att

det enligt hans moder
mening

vore svärmo-

derns fel, att osämja uppstått, enär
hon dragit dottern med sig på an-
daktsöfningar och dylika samman-
komster; att svärmodern den 27 sist-
lidne December kommit hem till

makarne samt "trätt" på käranden;

att svärmodern låtit dottern hjelpa sig
med tvätt och dymedelsobehörigen

dragit nytta afhenne samt att mannen bedt hustrun

återvända hem hvilket hon dock vägrat.
Med anledning af mannens upp-

gifter förmälde hustru Lundell, att hon
icke plägat löpa med modern på sam-

mankomster, men at hon hjelpt mo-

dern med tvätt och derför erhållit be-
talning, samt att hon varit inskrifven
i men utgått ur Baptistförsamlingen.

Sedan käranden för bevisnings före-
dringande anhållit om uppskof till nä-
sta ting, samt Kronolänsmannen Arn-
heim på fråga upplyst, att makarne
Lundell icke lefvat väl tillsammans,
enär hustrun försummat sitt hus och

plägat besöka Baptisternas sammankom-

ster, förständigades, då vidare ej till
antecknande förekom, det yttrande
skulle vid tingets slut meddelas.

Å sista rättegångsdagen den 12
Juni 1895 afsades efter öfverlägg-

ning följande
Beslut

Med bifall till kärandens derom

framstälda anhållan utsätter Hä-
rads Rätten målet att åter förekom-
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ma å andra rättegångsdagen af nästa
i häradet infallande lagtima höste-
ting, då parterna vid dem härigenom

förelagdt vite af tio kronor för dem
hvar skola komma vid Rätten till-
städes, käranden beredd att sin
talan vederbörligen utreda och

med nödig bevisning styrka.
Som ofvan

På Härads Rättens vägnar

W. Uppström
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