1905 den 28 September
S. D. Företogs till fortsatt handläggn

§ 225
C. A. Arnheim

det till förra tinget, DB §227,

och Natalia

Persson

instämda, till denna dag

uppskjutna målet mellan

J.A. Svensson

kronol. C. A. Arnheim å tjs

ang ansvar

vägnar åklagare och

för hemfrids-

arbetaren J. A. Svensson
i Örby villastad, sdn,

brott

angående ansvar

för hemfridsbrott, och

instälde sig vid upprop af målet
i åklagarens närvaro måls-

eganden Natalia Persson
samt sdn personl.

Efter antecknande
häraf berättade målseganden, att svaranden
den 7 nästlidne maj

trängt sig in i målsegandens kök, hvarvid
han oaktadt måls-

egandens motstånd
med våld ryckt upp
dörren; att svaran-

den, inkommen i köket,

gifvit målseganden
en "buff" i bröstet

1905 den 28 September
S. D. Företogs till fortsatt handläggn
det till förra tinget, DB §227,
instämda, till denna dag
uppskjutna målet mellan
kronol. C. A. Arnheim å tjs
vägnar åklagare och
arbetaren J. A. Svensson
i Örby villastad, sdn,
angående ansvar
för hemfridsbrott, och
instälde sig vid upprop af målet
i åklagarens närvaro målseganden Natalia Persson
samt sdn personl.
Efter antecknande
häraf berättade målseganden, att svaranden
den 7 nästlidne maj
trängt sig in i målsegandens kök, hvarvid
han oaktadt målsegandens motstånd
med våld ryckt upp
dörren; att svaranden, inkommen i köket,
gifvit målseganden
en "buff" i bröstet

§ 225
C. A. Arnheim
och Natalia
Persson
J.A. Svensson
ang ansvar
för hemfridsbrott

1905 den 28 September
så att hon fallit omkull i en soffa; att
målseganden emeller-

tid rest sig upp och

bedt sdn gå sin väg

och låta henne vara
i fred; att sdn icke
åtlydt denna till-

sägelse, utan stanat

inne

i

öfver

en timme och hela
tiden uppträdt bråkigt;
som

att lägenheten Marieberg;
egdes af en person
vid namn Eriksson,

var bebyggd med en
större och en mindre

villabyggnad, af hvilka den senare be-

boddes af målseganden;

att

den

7 Maj en mängd
personer

varit

samlade på gårds-

planen af skäl,
som målseganden

väl kände till, men
om

icke ville yttra sig

1905 den 28 September
så att hon fallit omkull i en soffa; att
målseganden emellertid rest sig upp och
bedt sdn gå sin väg
och låta henne vara
i fred; att sdn icke
åtlydt denna tillsägelse, utan stanat inne i öfver
en timme och hela
tiden uppträdt bråkigt;
att lägenheten Marieberg;
som
egdes af en person
vid namn Eriksson,
var bebyggd med en
större och en mindre
villabyggnad, af hvilka den senare beboddes af målseganden; att den
7 Maj en mängd
personer varit
samlade på gårdsplanen af skäl,
som målseganden
väl kände till, men
icke ville yttra sig
om

1905 den 28 September.
då hon "icke i minsta

mån haft med den
saken att skaffa";

tilläggande målsegen

den att sdn troligen
velat hämnas på henne
för något, ehuru hon icke

kunde begripa, på hvad
sätt hon föranledt sdns
"hätskhet".

sdn ingaf därefter
en så lydande skrifvelse

"Till — Bil Hal
Efter föredragningen

häraf förmälde
målseganden,

att

stora/

i villan vid Marie

berg bodde en familj
vid namn Olsson,

med hvilken hon
icke hade något

att skaffa; samt
att den i svarandens

osanna och förvrängda
skrift

nämnda

flickan hette Ester Olsson

1905 den 28 September.
då hon "icke i minsta
mån haft med den
saken att skaffa";
tilläggande målsegen
den att sdn troligen
velat hämnas på henne
för något, ehuru hon icke
kunde begripa, på hvad
sätt hon föranledt sdns
"hätskhet".
sdn ingaf därefter
en så lydande skrifvelse
"Till — Bil Hal
Efter föredragningen
häraf förmälde
målseganden, att
stora/
i villan vid Marie
berg bodde en familj
vid namn Olsson,
med hvilken hon
icke hade något
att skaffa; samt
att den i svarandens
osanna och förvrängda
skrift nämnda
flickan hette Ester Olsson

1905 den 28 September

Efter antecknande

1903 den 29 September.

murare vid namn Sjöberg

häraf uppgaf sdn, att

varit delaktig i den upp-

Natalia Persson vore syster

rörande behandlingen af

till arb. Olssons hushåller-

barnet.

ska; att Olsson själf farit

Åklagaren anhöll därefter

till staden på morgonen;

om vittnes förhör med snickar

att strax efter hans affärd

mästaren Gustaf Johansson

barnet släpats ned i källar-

Sjöberg, Vestmannagatan 15

en af systrarne Persson;
att underrättelse om

den grymma behandlingen
mot barnet snart spridt

sig i trakten, hvilket
föranledt folksamlingen

vid Marieberg; att en
bland de nu ss vittnen inkallade personer-

na, sedan han först

sökt ledamoten i barnavårdsnämnden C. Granér,

Stockholm, fjärdingsmannen
Otto Edvard Rydén,
Skanstull, timmer

mannen Gustaf Robert
Taxén, Anneboda, samt
skomakaren Erik Joel

Wahlberg, Örby villastad
hvilka alla vid upp-

rop företrädde.
På fråga om jäf anförde svaranden att Sjö-

hvilken förmält sig
icke vara i tillfälle

berg, som bott vid Marie
berg under sommaren,

att ingripa i saken, begifvit sig till sdn och

hafs målseganden som

bedt honom hjälpa

stora villan bott

till med att rädda

en telefonarbetare Olsson
med två barn; att

barnet; samt att äfven en

målsäganden och Olssons

hushållerska; att i

1905 den 28 September
Efter antecknande
häraf uppgaf sdn, att
Natalia Persson vore syster
till arb. Olssons hushållerska; att Olsson själf farit
till staden på morgonen;
att strax efter hans affärd
barnet släpats ned i källaren af systrarne Persson;
att underrättelse om
den grymma behandlingen
mot barnet snart spridt
sig i trakten, hvilket
föranledt folksamlingen
vid Marieberg; att en
bland de nu ss vittnen inkallade personerna, sedan han först
sökt ledamoten i barnavårdsnämnden C. Granér,
hvilken förmält sig
icke vara i tillfälle
att ingripa i saken, begifvit sig till sdn och
bedt honom hjälpa
till med att rädda
barnet; samt att äfven en

1903 den 29 September.
murare vid namn Sjöberg
varit delaktig i den upprörande behandlingen af
barnet.
Åklagaren anhöll därefter
om vittnes förhör med snickar
mästaren Gustaf Johansson
Sjöberg, Vestmannagatan 15
Stockholm, fjärdingsmannen
Otto Edvard Rydén,
Skanstull, timmer
mannen Gustaf Robert
Taxén, Anneboda, samt
skomakaren Erik Joel
Wahlberg, Örby villastad
hvilka alla vid upprop företrädde.
På fråga om jäf anförde svaranden att Sjöberg, som bott vid Marie
berg under sommaren,
hafs målseganden som
hushållerska; att i
stora villan bott
en telefonarbetare Olsson
med två barn; att
målsäganden och Olssons

1905 den 28 September
hushållerska vore systrar;

att Sjöberg hade två barn,

1905 den 28 September

anmärkningen gilla
Arnheim allhöll därefter att

till hvilka enligt den allmänna

meningen

Natalia Persson vore

vis i målet höras.

HR skred med anledning

moder.

På tillfrågan förmälde

målseganden och Sjöberg,
att de icke stode i

något förhållande

till hvarandra; tillläggande målseganden

att hon, som vore
enka,

Sjöberg måtte upplysnings-

tjänat

hos

Sjöberg mot månads
lön.

häraf till enskild öfverläggning, hvarefter afsades
följande därvid fattade
Beslut
för närvarande finner

HR ej skäl höra Sjöberg upplysningsvis.

Rydén, Taxén och Wahlgren fingo därefter aflägga

Sedan sdn anmärkt,

att Sjöberg ovillkorligen,
då han dessutom själf

deltagit i bråket,

måste anses kun-

na vänta nytta
af målets utgång
sdn

samt

att

han

vittneseden och om sin

sanningspligt mottaga
erinran, hvarpå de blifvo

hvar för sig hörda i följande ordning.
1:o Vt Rydén, för hvilken vts

därför anhölle, det

vid förra rättegångstillfället

HR måtte förklara

afgifna berättelse upplästes,
förklarade sig till alla delar

Sjöberg jäfvig, fann
HR

vid

enskild

vidhålla densamma, till
läggande vt, att han vt

öfverläggning skäligt
den framstälda jäfs

hört många personer
klaga öfver invånanarne i

1905 den 28 September
hushållerska vore systrar;
att Sjöberg hade två barn,
till hvilka enligt den allmänna meningen
Natalia Persson vore
moder.
På tillfrågan förmälde
målseganden och Sjöberg,
att de icke stode i
något förhållande
till hvarandra; tillläggande målseganden
att hon, som vore
enka, tjänat hos
Sjöberg mot månads
lön.
Sedan sdn anmärkt,
att Sjöberg ovillkorligen,
då han dessutom själf
deltagit i bråket,
måste anses kunna vänta nytta
af målets utgång
sdn
samt att han
därför anhölle, det
HR måtte förklara
Sjöberg jäfvig, fann
HR vid enskild
öfverläggning skäligt
den framstälda jäfs

1905 den 28 September
anmärkningen gilla
Arnheim allhöll därefter att
Sjöberg måtte upplysningsvis i målet höras.
HR skred med anledning
häraf till enskild öfverläggning, hvarefter afsades
följande därvid fattade
Beslut
för närvarande finner
HR ej skäl höra Sjöberg upplysningsvis.
Rydén, Taxén och Wahlgren fingo därefter aflägga
vittneseden och om sin
sanningspligt mottaga
erinran, hvarpå de blifvo
hvar för sig hörda i följande ordning.
1:o Vt Rydén, för hvilken vts
vid förra rättegångstillfället
afgifna berättelse upplästes,
förklarade sig till alla delar
vidhålla densamma, till
läggande vt, att han vt
hört många personer
klaga öfver invånanarne i

1905 den 28 September

1905 den 28 September

Marieberg; att det nämligen
ofta händt att systrarne Persson,

i källaren, och för vt upp-

Olsson och Sjöberg ofta rusat

låst kl 9 på morgonen; att

ut och öfverfallit personer

vt besigtigat källaren och

som passerat förbi på vägen;

funnit den mörk och mycket

att flickan Ester vid vittnets

fuktig; att enligt systrarne

gifvit, det hon blifvit in-

ankomst till platsen varit

Perssons uppgift Ester vore

inlåst i en skrubb i öfver

en vanartig flicka, som

våningen; Att det funnes

den dagen blifvit instängd

två dylika skrubbar på

då hon hindrat Sjöberg,

ömse sidor om rummet en

som skulle reparera en

trappa upp; att de vore ganska stora och försedda

spis U. o. V.
Efter antecknande häraf

med fönster, att i den

berättade målseganden

ena funnes en sängplats,

arbetaren Olssons hushållerska
att hon icke varit med

som nu erkände att hon vore syster till

som vid vts besök varit

om flickans instängning;

använd af ett mindre

att hon varit hemma

barn; att dörren till

hos sig i den mindre

denna skrubb varit olåst;

byggnaden till kl 2, då

hvaremot den bo att vt

hennes syster kommit ned

fått telefonbud med upp-

maning att inställa sig
på platsen, emedan flickan
Ester

och talat om, att Ester

låge på golfvet och sökte
genom skrik ställa till

blifvit instängd i en källare;

folksamling utanför; att

att det varit kyrkvaktaren

målseganden följt systern

Borg, som telefonerat till

upp till stora byggnaden;

som/

vt; att denne sett hur
Ester

varit

instängd

att systern under vägen

1905 den 28 September
Marieberg; att det nämligen
ofta händt att systrarne Persson,
Olsson och Sjöberg ofta rusat
ut och öfverfallit personer
som passerat förbi på vägen;
att flickan Ester vid vittnets
ankomst till platsen varit
inlåst i en skrubb i öfver
våningen; Att det funnes
två dylika skrubbar på
ömse sidor om rummet en
trappa upp; att de vore ganska stora och försedda
med fönster, att i den
ena funnes en sängplats,
som vid vts besök varit
använd af ett mindre
barn; att dörren till
denna skrubb varit olåst;
hvaremot den bo att vt
fått telefonbud med uppmaning att inställa sig
på platsen, emedan flickan
Ester
blifvit instängd i en källare;
att det varit kyrkvaktaren
Borg, som telefonerat till
som/
vt; att denne sett hur
Ester varit instängd

1905 den 28 September
i källaren, och för vt uppgifvit, det hon blifvit inlåst kl 9 på morgonen; att
vt besigtigat källaren och
funnit den mörk och mycket
fuktig; att enligt systrarne
Perssons uppgift Ester vore
en vanartig flicka, som
den dagen blifvit instängd
då hon hindrat Sjöberg,
som skulle reparera en
spis U. o. V.
Efter antecknande häraf
berättade målseganden
som nu erkände att hon vore syster till
arbetaren Olssons hushållerska
att hon icke varit med
om flickans instängning;
att hon varit hemma
hos sig i den mindre
byggnaden till kl 2, då
hennes syster kommit ned
och talat om, att Ester
låge på golfvet och sökte
genom skrik ställa till
folksamling utanför; att
målseganden följt systern
upp till stora byggnaden;
att systern under vägen

1905 den 28 September

1905 den 28 September

berättat hurusom Ester, när

gifva Ester en örfil.

hon bedt henne gå ut

med orden: "Gå ut på gården,

Målseganden uppgaf därefter att Ester vore 13 år

skall du få smörgåsar", tjutit

samt att Olsson själf

och ropat "jag vill inte",

bodde kvar vid Marie-

hvarpå Sjöberg ledt ned

berg, hvarimot hushåller

henne i källaren, där hon

skan flyttat.

fått stanna ungefär
en timme.

På därom framstälda frågor upprepade

Målseganden två gånger
"Ester stängdes in i
kållaren kl 2 och
var

kvar

där

nere

högst en timme."

Vt Rydén uppgaf därefter

att vt frågat Ester om
skälet till hennes in-

stängande, hvartill Ester
svarat att hon blifvit

befalld att sätta upp

gardiner, hvarvid hennes

lilla syster fastnat i
omkull/

gardinen och fallit och Ester

hvilket gifvit fadrens hushållerska anledning att

2o Vt Taxén förmälde, att
på morgonen en af Ester
Olssons skolkamrater
kommit och sagt till vt

"De ha släpat med Ester
vid håret i källaren."

att vt begifvet sig till

Marieberg och på långt
håll hört Ester skrika;
att klockan vid vts an-

komst till platsen varit
½ 10; att vt i större
villan traffal på systrarne Persson och

Sjöberg, hvilka vt
uppmanat att släppa
lös flickan, att de
gifvit nekande svar

och förklarat, det Ester

vore en vanartig "unge",

1905 den 28 September
berättat hurusom Ester, när
hon bedt henne gå ut
med orden: "Gå ut på gården,
skall du få smörgåsar", tjutit
och ropat "jag vill inte",
hvarpå Sjöberg ledt ned
henne i källaren, där hon
fått stanna ungefär
en timme.
På därom framstälda frågor upprepade
Målseganden två gånger
"Ester stängdes in i
kållaren kl 2 och
var kvar där nere
högst en timme."
Vt Rydén uppgaf därefter
att vt frågat Ester om
skälet till hennes instängande, hvartill Ester
svarat att hon blifvit
befalld att sätta upp
gardiner, hvarvid hennes
lilla syster fastnat i
omkull/
gardinen och fallit och Ester
hvilket gifvit fadrens hushållerska anledning att

1905 den 28 September
gifva Ester en örfil.
Målseganden uppgaf därefter att Ester vore 13 år
samt att Olsson själf
bodde kvar vid Marieberg, hvarimot hushåller
skan flyttat.
2o Vt Taxén förmälde, att
på morgonen en af Ester
Olssons skolkamrater
kommit och sagt till vt
"De ha släpat med Ester
vid håret i källaren."
att vt begifvet sig till
Marieberg och på långt
håll hört Ester skrika;
att klockan vid vts ankomst till platsen varit
½ 10; att vt i större
villan traffal på systrarne Persson och
Sjöberg, hvilka vt
uppmanat att släppa
lös flickan, att de
gifvit nekande svar
och förklarat, det Ester
vore en vanartig "unge",

1905 den 28 September

som förtjänat att låsas

1905 den 28 September

Vt Taxén berättade

in; att vt sagt: "Släpper
Ni inte lös flickan, så

därpå vidare, att snart

gör jag det.", att vt

en mängd människor, bland

som då blifvit öfver-

hopad med de värsta

hvilka vt särskildt er-

inrade sig snickaren och
Fahlandotter/

der dda dennes hustu och samt

skallsord, gått ned i
källaren, och öppnat
dörren och uppmanat
Ester att komma ut;

att Målseganden då ropat
uppe ifrån trappan

"Går Du ut, ditt förbannade luder, så skall

du få se på annat."
att flickan på grund

af denna hotelse icke

vågat lämna källaren.
På af åklagaren fram-

samlats å platsen; att

dessa uppmanat invånarne på Marieberg att släppa
lös flickan; samt att

då någon försökt gå
in i villan, saker kas-

tats emot dem.

På särskildt såsom

framstäld fråga om hvad

som kastats, uppgaf vt
Taxén; att målseganden

slagit ut ett nattkärl
öfver flickorna Fahlan-

stäld fråga förklarade

der; samt att måls-

vittnet att kl, då vt

eganden så vidt vt

kommit till Marieberg,
varit ½

10; samt att

Målseganden vid vts an-

Forts!

målaren Peterzén i Kvarnstugan

komet befunnit sig

kände till hela förmiddagen varit uppe

vid den större villa-

byggnaden.

Vt Taxén förmälde

i den större villan.
därefter ytterligare; att

Forts!

1905 den 28 September
som förtjänat att låsas
in; att vt sagt: "Släpper
Ni inte lös flickan, så
gör jag det.", att vt
som då blifvit öfverhopad med de värsta
skallsord, gått ned i
källaren, och öppnat
dörren och uppmanat
Ester att komma ut;
att Målseganden då ropat
uppe ifrån trappan
"Går Du ut, ditt förbannade luder, så skall
du få se på annat."
att flickan på grund
af denna hotelse icke
vågat lämna källaren.
På af åklagaren framstäld fråga förklarade
vittnet att kl, då vt
kommit till Marieberg,
varit ½ 10; samt att
Målseganden vid vts ankomet befunnit sig
i den större villan.

1905 den 28 September
Vt Taxén berättade
därpå vidare, att snart
en mängd människor, bland
hvilka vt särskildt erinrade sig snickaren Fahlanoch dotter/
der dda dennes hustu och samt
målaren Peterzén i Kvarnstugan
samlats å platsen; att
dessa uppmanat invånarne på Marieberg att släppa
lös flickan; samt att
då någon försökt gå
in i villan, saker kastats emot dem.
På särskildt såsom
framstäld fråga om hvad
som kastats, uppgaf vt
Taxén; att målseganden
slagit ut ett nattkärl
öfver flickorna Fahlander; samt att målseganden så vidt vt
kände till hela förmiddagen varit uppe
vid den större villabyggnaden.
Vt Taxén förmälde
därefter ytterligare; att

1905 den 28 September
vt gått till ledamoten i barna-

1905 den 28 September

hvilket icke varit förhållan-

vårdsnämnden skolläraren

det med målseganden;

Granér för att få bistånd,

att den senare gått in

hvilket dock misslyckats

i lilla villan, följd af

då Granér förklarat sig
icke hafva tid med

sdn som varligt och

saken: att vt därefter

långsamt öppnat dörren,

gått hem och ätit mid-

utan att målseganden

dag samt återvändt

på något sätt sökt

till Marieberg vid:

afvärja hans inträngande; att vt

½ 4 tiden: att flickan
som/

vid vittnets återkomst

varit utsläppt ur källaren,

troligen befunne sig
i villans öfvervåning

som gått fram

till fönstret, sett
hvad som passerat

där hon enligt hvad

i målsegandens

vittnet hört berättas

kök,

varit instängd i en

hört

skrubb; att sdn

vexlats

under vittnets frånvaro ankommit till

platsen, och när vt

inträdt å gårds planen,
stått samtalande

med målseganden
vid den mindre
villan;

att

sdn

varit alldeles lugn,

och

de

äfven

ord,

som

mellan

sdn och målseganden,
att målseganden,
sedan sdn kom-

mit in öppnat
dörren och ropat:

"Är det flere, som

vilja stiga in
så var så god."

1905 den 28 September
vt gått till ledamoten i barnavårdsnämnden skolläraren
Granér för att få bistånd,
hvilket dock misslyckats
då Granér förklarat sig
icke hafva tid med
saken: att vt därefter
gått hem och ätit middag samt återvändt
till Marieberg vid:
½ 4 tiden: att flickan
som/
vid vittnets återkomst
varit utsläppt ur källaren,
troligen befunne sig
i villans öfvervåning
där hon enligt hvad
vittnet hört berättas
varit instängd i en
skrubb; att sdn
under vittnets frånvaro ankommit till
platsen, och när vt
inträdt å gårds planen,
stått samtalande
med målseganden
vid den mindre
villan; att sdn
varit alldeles lugn,

1905 den 28 September
hvilket icke varit förhållandet med målseganden;
att den senare gått in
i lilla villan, följd af
sdn som varligt och
långsamt öppnat dörren,
utan att målseganden
på något sätt sökt
afvärja hans inträngande; att vt
som gått fram
till fönstret, sett
hvad som passerat
i målsegandens
kök, och äfven
hört de ord, som
vexlats mellan
sdn och målseganden,
att målseganden,
sedan sdn kommit in öppnat
dörren och ropat:
"Är det flere, som
vilja stiga in
så var så god."

1905 den 28 September

1905 den 28 September

\kl5

att sdn icke kastat om

barnet följande morgon blifvit

kull målseganden och

utkördt och fått till-

icke ens rört henne;

bringa hela dagen i vittnets

att sdn begärt att

få tala med Esters

mor eller styfmor, hvar-

hem.
Efter antecknande

till målseganden svarat

häraf förehölls målsegan-

pekande inåt ett

den att hon tydligen

inre rum: "Hon är
där inne."; att vt

då observerat Sjöberg
och målsegandens syster; samt att dessa

och målseganden öfver

öst sdn med grofva
tillmälen. U. o. v.

På särskilda frågor
uppgaf

vidare

lämnat falska upp-

gifter, hvarpå hon
förebar, att hon vore
sjuk och att "elaka

människor ljögo på
henne.

Som målseganden
under målets handläggning

flere gånger afbrutit vittnena

vt, att Ester Olsson

med hånfulla anmärk-

icke förefölle van-

ningar och dessutom

artig; att hon, enligt
hvad vt hört sägas,
ofta varit utsatt

med blickar och nickningar oaktadt mottagna
tillrättavisningar
sökt

för

misshandel.

tilläggande vt att

väcka

bland menigheten
sittande personers
uppmärksamhet

1905 den 28 September
att sdn icke kastat om
kull målseganden och
icke ens rört henne;
att sdn begärt att
få tala med Esters
mor eller styfmor, hvartill målseganden svarat
pekande inåt ett
inre rum: "Hon är
där inne."; att vt
då observerat Sjöberg
och målsegandens syster; samt att dessa
och målseganden öfver
öst sdn med grofva
tillmälen. U. o. v.
På särskilda frågor
uppgaf vidare
vt, att Ester Olsson
icke förefölle vanartig; att hon, enligt
hvad vt hört sägas,
ofta varit utsatt
för misshandel.
tilläggande vt att

1905 den 28 September
\kl5
barnet följande morgon blifvit
utkördt och fått tillbringa hela dagen i vittnets
hem.
Efter antecknande
häraf förehölls målseganden att hon tydligen
lämnat falska uppgifter, hvarpå hon
förebar, att hon vore
sjuk och att "elaka
människor ljögo på
henne.
Som målseganden
under målets handläggning
flere gånger afbrutit vittnena
med hånfulla anmärkningar och dessutom
med blickar och nickningar oaktadt mottagna
tillrättavisningar
sökt väcka
bland menigheten
sittande personers
uppmärksamhet

1905 den 28 September

1905 den 28 September.

betett sig oskickligt, fick
hon af domhafvanden
mottaga en skarp varning,
af den innebörd

att om hon icke iakttoge

ett städadt uppträdande skulle andra åt-

Åklagaren yrkade

därefter, att enär enkan
Persson, tydligen i af-

sikt att vilselda
domstolen, lämnat

bevisligen sannings

lösa uppgifter, hon
måste dömas till

ansvar jämlikt

14 kap 8 § RättegångEnkan

Hustru Persson
därefter,

hon

behandlades såsom
om hon vore

den brottsliga

afbröts härpå under

två timmar och
uppdrogs åt härads-

tjänaren C. G. Gyllen-

palm att tillse
det icke måls-

eganden sig från

tingsstaden aflägsnade.

Då målet därefter åter
till handläggning uppropades

instalde sig pp och vittnen

balken

att

förfördelade, här

Målets handläggning

gärder vidtagas.

utbröt

hon, som vore den

vore

så

sjuk att hon
icke kunde stå

längre samt att

ånyo, hvarpå
3o Vt Wahlberg förmälde

att en person vid namn

Johansson, som vid 3 tiden
på middagen passerat
vittnets hem omtalat för
vittnet, hurusom det

vore stor uppståndelse

1905 den 28 September
betett sig oskickligt, fick
hon af domhafvanden
mottaga en skarp varning,
af den innebörd
att om hon icke iakttoge
ett städadt uppträdande skulle andra åtgärder vidtagas.
Åklagaren yrkade
därefter, att enär enkan
Persson, tydligen i afsikt att vilselda
domstolen, lämnat
bevisligen sannings
lösa uppgifter, hon
måste dömas till
ansvar jämlikt
14 kap 8 § Rättegångbalken
Enkan
Hustru Persson
utbröt därefter,
att hon vore så
sjuk att hon
icke kunde stå
längre samt att

1905 den 28 September.
hon, som vore den
förfördelade, här
behandlades såsom
om hon vore
den brottsliga
Målets handläggning
afbröts härpå under
två timmar och
uppdrogs åt häradstjänaren C. G. Gyllenpalm att tillse
det icke målseganden sig från
tingsstaden aflägsnade.
Då målet därefter åter
till handläggning uppropades
instalde sig pp och vittnen
ånyo, hvarpå
3o Vt Wahlberg förmälde
att en person vid namn
Johansson, som vid 3 tiden
på middagen passerat
vittnets hem omtalat för
vittnet, hurusom det
vore stor uppståndelse

1905 den 28 September
emedan en flicka blif-

vit instängd i källaren;
att vt då begifvit sig
till platsen och på
vägen fått sällskap
med Svensson; att de vid

framkomsten funnit
en massa folk sam-

lade omkring villan;

1905 den 28 September
Taxén och en målare
Pedersen hela tiden varit

vid Marieberg: att Pedersen gifvit barnet smör-

gås och mjölk; att vt
vid sin ankomst till

Marieberg talat med
en kolbärare Anders-

son och hustru Taxén,

att Svensson sagt: "Vi

hvilka varit där längre;

skola styra om att
flickan kommer ut.

att enligt dessa personers

upplysningar orenlig-

Jag skall tala med

het utkastats på folket

Sjöberg."; att Svensson

af målseganden; att

blifvit ombedd att tala

med systrarne Persson

och Sjöberg, emedan han
gjort sig känd som en
sansad och stillsam

man; att flickan vid

½ 4 tiden, då vt framkommit till Marieberg,
ännu varit instängd

i den mörka, fuktiga

källaren; att personer
bland dem, som be-

funnit sig vid Marie

berg sagt: "Flickan har
varit där nere sedan

kl 9 i morgse, att vtnet

svaranden, då mängden

uppmanade honom
att hjälpa barnet, sagt
"Vi måste först höra
med någon, om vi ha'

laglig rätt att taga
ut henne."; att vt

sett systrarne Persson
flere gånger gå mella
byggnaderna med brickor
på hvilka det funnits
buteljer och glas; att
vt sett, hurusom sdn

vände sig till målseganden, då denna just äm-

nat gå in i köket i
lilla byggningen svaranden

1905 den 28 September
emedan en flicka blifvit instängd i källaren;
att vt då begifvit sig
till platsen och på
vägen fått sällskap
med Svensson; att de vid
framkomsten funnit
en massa folk samlade omkring villan;
att Svensson sagt: "Vi
skola styra om att
flickan kommer ut.
Jag skall tala med
Sjöberg."; att Svensson
blifvit ombedd att tala
med systrarne Persson
och Sjöberg, emedan han
gjort sig känd som en
sansad och stillsam
man; att flickan vid
½ 4 tiden, då vt framkommit till Marieberg,
ännu varit instängd
i den mörka, fuktiga
källaren; att personer
bland dem, som befunnit sig vid Marie
berg sagt: "Flickan har
varit där nere sedan
kl 9 i morgse, att vtnet

1905 den 28 September
Taxén och en målare
Pedersen hela tiden varit
vid Marieberg: att Pedersen gifvit barnet smörgås och mjölk; att vt
vid sin ankomst till
Marieberg talat med
en kolbärare Andersson och hustru Taxén,
hvilka varit där längre;
att enligt dessa personers
upplysningar orenlighet utkastats på folket
af målseganden; att
svaranden, då mängden
uppmanade honom
att hjälpa barnet, sagt
"Vi måste först höra
med någon, om vi ha'
laglig rätt att taga
ut henne."; att vt
sett systrarne Persson
flere gånger gå mella
byggnaderna med brickor
på hvilka det funnits
buteljer och glas; att
vt sett, hurusom sdn
vände sig till målseganden, då denna just ämnat gå in i köket i
lilla byggningen svaranden

1905 den 28 September

*/hvilket föran
ledt miss-

taget på

1905 den 28 September.

gått in i köket i stora
villan där Sjöberg syss-

flickan släppts ut ur
källaren många af de

lat med murningsarbete vid spisen*/; att

närvarande yttrat:

Sjöberg på sdns upp-

Sjöbergs yrke maning

att släppa

ut flickan svarat: "Jag
skall först sluta med
murningen. Sedan skall
jag släppa ut henne."

"Hon slipper nog icke
med det där", hvarefter

de uppmanat sdn att
gå in, söka få ut
barnet och gifva det

mat, tills fadren komme
hem; att emellertid

att sdn, då sagt. "Det

Sjöberg och Olssons

skall ni göra genast."
hvarpå Sjöberg gått

hushållerska gått in
i lilla byggnaden; att

ut i förstugan och

sdn lugnt och stilla

ropat vid källare-

följt målseganden,

trappan åt flickan

som också ämnat

ant komma upp; att

gå in i lilla byggnaden.
då

hon icke vågat lyda,

att, hon ämnat slå

förrän sdn gått ner
i trappan och sagt

igen dörren för sdn,
denne fattat tag i

"Kom ut nu, när Du

densamma med han-

får."; att flickan då

den; att Sjöberg ropat
inifrån: "Låt honom

sprungit upp i byggnaden; att målseganden, hvilken som ofvan nämnes flere gånger
passerat gårdsplanen,

öfverhopar sdn med

de gröfsta otidigheter
och skällsord: att sedan

komma in!"; att måls-

eganden då kastat
upp dörren under
ropet: "Är det fler
som

vill

in

så

var

sa god och stig på."
att alla dragit sig efter
mot byggnaden och vitt-

1905 den 28 September
gått in i köket i stora
villan där Sjöberg sysslat med murnings*/hvilket föran
arbete vid spisen*/; att
ledt missSjöberg på sdns upptaget på
Sjöbergs yrke maning att släppa
ut flickan svarat: "Jag
skall först sluta med
murningen. Sedan skall
jag släppa ut henne."
att sdn, då sagt. "Det
skall ni göra genast."
hvarpå Sjöberg gått
ut i förstugan och
ropat vid källaretrappan åt flickan
ant komma upp; att
hon icke vågat lyda,
förrän sdn gått ner
i trappan och sagt
"Kom ut nu, när Du
får."; att flickan då
sprungit upp i byggnaden; att målseganden, hvilken som ofvan nämnes flere gånger
passerat gårdsplanen,
öfverhopar sdn med
de gröfsta otidigheter
och skällsord: att sedan

1905 den 28 September.
flickan släppts ut ur
källaren många af de
närvarande yttrat:
"Hon slipper nog icke
med det där", hvarefter
de uppmanat sdn att
gå in, söka få ut
barnet och gifva det
mat, tills fadren komme
hem; att emellertid
Sjöberg och Olssons
hushållerska gått in
i lilla byggnaden; att
sdn lugnt och stilla
följt målseganden,
som också ämnat
gå in i lilla byggnaden.
då
att, hon ämnat slå
igen dörren för sdn,
denne fattat tag i
densamma med handen; att Sjöberg ropat
inifrån: "Låt honom
komma in!"; att målseganden då kastat
upp dörren under
ropet: "Är det fler
som vill in så var
sa god och stig på."
att alla dragit sig efter
mot byggnaden och vitt-

1905 den 28 September.
net stält sig alldeles

vid fönstret till köket
och sett allt som till

dragit sig därinne;
som/

1905 den 28 September.
svaranden också sagt
"De voro rätt hyggliga

pa slutet."; att vt hört
talas om det vilda lif

att vt sett Svensson

som fördes på Marie-

hela tiden, kunde på

det bestämdaste för-

berg samt och del dåliga
anseende villans in-

säkra att han icke

byggare njöte; att när

under hela den tid,

vt Rydén kommit till

han varit därinne,

platsen och velat an-

rört Natalia Persson,

teckna systrarne Perssons och Sjöbergs namn

utan att hennes påstående, det Svensson

de velat slingra sig

knuffat henne icke

undan och i det

vore med verkliga

längsta uppgifvit

förhållandet öfverensstämmande; att vt

falska namn. U.o.v.
Arnheim anmärk-

hört en högljudd dis-

te därefter att målsegan-

pyt, hvarvid dock

den sagt, att flickan in-

sdns röst icke varit

stängts först kl 2 och

uppretad eller häftig;

att han i anledning häraf

att vt bland annat

anhölle det hon lämnat

hört målseganden säga
"Ni har fått flickan

denna uppgift, hvilken

så långt, att hon godt
duger till byråskrifven"
att, då sdn aflägsnat

sig, han tagit höfligt farväl, ock äfven
ledes fått ett höfligt
"adjö" till svar; att

att enär/

hon väl vetat vara

falsk för att vilse-

leda Rätten hon måtte ådömas ansvar
i enlighet med R.B. 14 kap 8 §.

På tillfrågan ville
målseganden använda

allsköns undanflykter

talande om "missförstånd", "vittnena hade

1905 den 28 September.
net stält sig alldeles
vid fönstret till köket
och sett allt som till
dragit sig därinne;
som/
att vt sett Svensson
hela tiden, kunde på
det bestämdaste försäkra att han icke
under hela den tid,
han varit därinne,
rört Natalia Persson,
utan att hennes påstående, det Svensson
knuffat henne icke
vore med verkliga
förhållandet öfverensstämmande; att vt
hört en högljudd dispyt, hvarvid dock
sdns röst icke varit
uppretad eller häftig;
att vt bland annat
hört målseganden säga
"Ni har fått flickan
så långt, att hon godt
duger till byråskrifven"
att, då sdn aflägsnat
sig, han tagit höfligt farväl, ock äfven
ledes fått ett höfligt
"adjö" till svar; att

1905 den 28 September.
svaranden också sagt
"De voro rätt hyggliga
pa slutet."; att vt hört
talas om det vilda lif
som fördes på Marieberg samt och del dåliga
anseende villans inbyggare njöte; att när
vt Rydén kommit till
platsen och velat anteckna systrarne Perssons och Sjöbergs namn
de velat slingra sig
undan och i det
längsta uppgifvit
falska namn. U.o.v.
Arnheim anmärkte därefter att målseganden sagt, att flickan instängts först kl 2 och
att han i anledning häraf
att enär/
anhölle det hon lämnat
denna uppgift, hvilken
hon väl vetat vara
falsk för att vilseleda Rätten hon måtte ådömas ansvar
i enlighet med R.B. 14 kap 8 §.
På tillfrågan ville
målseganden använda
allsköns undanflykter
talande om "missförstånd", "vittnena hade

1905 den 28 September

1905 den 28 September

säkerligen misstagit

i målsegandens kök,

sig om tiden" o.s.v.

hvarpå hon uppgaf

Slutligen förklarade

målseganden med trotsig

att denna icke vore

synlig från fönstret,

ton: "Här ståt jag som

samt att vt icke

en brottsling. Jag har

kunnat se om sdn

ljugit."
På ytterligare till-

frågan förmälde måls-

knuffat omkull henne
i soffan.

Vt Wahlberg an-

eganden: "Jag har inga

märkte på grund af

vittnen. Jag vet med

detta målsegandens på

mig själf, att jag har

stående, att vt sett

talat sanning, men

jag vill slippa det
här och därför säger

jag, att jag ljuger."
Vittnena Taxén och

sdn hela tiden denne
varit

inne

i

rummet.

hela tiden

Vittnena Rydén, Taxén

och Wahlberg tillerkän-

Wahlberg förklarade

des därefter ersättning

därpå enstämmigt, att
de sett målseganden

för sin inställelse
att/
en hvar med 3kr jämte

gång på gång gå
mellan byggnaderna,

tilläggande vt Taxén, att
hon hela förmiddagen
varit "uppe i stora
byggnaden"
På tillfrågan af

Arnheim fömälde vt
Wahlberg att han
icke sett någon soffa

resekostnadsersättning

enligt granskad och
godkänd räkning af
allmänna medel för-

skottsvis utgifvas

och tillkännagafs att
i händelse af missnöje särskild talan

skulle föras mot
detta Rättens beslut

1905 den 28 September
säkerligen misstagit
sig om tiden" o.s.v.
Slutligen förklarade
målseganden med trotsig
ton: "Här ståt jag som
en brottsling. Jag har
ljugit."
På ytterligare tillfrågan förmälde målseganden: "Jag har inga
vittnen. Jag vet med
mig själf, att jag har
talat sanning, men
jag vill slippa det
här och därför säger
jag, att jag ljuger."
Vittnena Taxén och
Wahlberg förklarade
därpå enstämmigt, att
de sett målseganden
gång på gång gå
mellan byggnaderna,
tilläggande vt Taxén, att
hon hela förmiddagen
varit "uppe i stora
byggnaden"
På tillfrågan af
Arnheim fömälde vt
Wahlberg att han
icke sett någon soffa

1905 den 28 September
i målsegandens kök,
hvarpå hon uppgaf
att denna icke vore
synlig från fönstret,
samt att vt icke
kunnat se om sdn
knuffat omkull henne
i soffan.
Vt Wahlberg anmärkte på grund af
detta målsegandens på
stående, att vt sett
sdn hela tiden denne
varit inne i rummet.
hela tiden
Vittnena Rydén, Taxén
och Wahlberg tillerkändes därefter ersättning
för sin inställelse
att/
en hvar med 3kr jämte
resekostnadsersättning
enligt granskad och
godkänd räkning af
allmänna medel förskottsvis utgifvas
och tillkännagafs att
i händelse af missnöje särskild talan
skulle föras mot
detta Rättens beslut

1905 den 28 September.

Pp öfverlämnade därpå målet till HRs

pröfning åkl under
yrkande om ansvar

1905 den 28 September

målseganden enkan Natalie

Persson falskeligen till
åtal för hemfridsbrott

å Svensson under

synnerligen förmildrande

om-

ständigheter

Då intet vidare
till antecknande

förekom förständigades att yttrande
skulle vid tingets
slut meddelas

Å tingets sista, förut

angifvit svaranden

Johan Alexius Svensson
samt de måls-

eganden inför HR

genom sina falska
uppgifter med afseende
å de under rättegången

behörigen kungjorda dag
den

1905 afkunnades

framkomna omständig-

följande vid enskild

öfverläggning beslutade
Utslag

Enär af hvad i målet
hörda vittnen berättat
äfvensom af hvad öfrigt
i målet förekommit

heter, hvilka föran-

ledt svaranden Svens-

son att inträda i

målsegandens bostad,
uppenbarligen sökt

vilseleda domstolen,
Alltså

otvetydigt framgått, att

och

då

dessa omständigheter

1905 den 28 September.
Pp öfverlämnade därpå målet till HRs
pröfning åkl under
yrkande om ansvar
å Svensson under
synnerligen förmildrande omständigheter
Då intet vidare
till antecknande
förekom förständigades att yttrande
skulle vid tingets
slut meddelas
Å tingets sista, förut
behörigen kungjorda dag
den
1905 afkunnades
följande vid enskild
öfverläggning beslutade
Utslag
Enär af hvad i målet
hörda vittnen berättat
äfvensom af hvad öfrigt
i målet förekommit
otvetydigt framgått, att

1905 den 28 September
målseganden enkan Natalie
Persson falskeligen till
åtal för hemfridsbrott
angifvit svaranden
Johan Alexius Svensson
samt de målseganden inför HR
genom sina falska
uppgifter med afseende
å de under rättegången
framkomna omständigheter, hvilka föranledt svaranden Svensson att inträda i
målsegandens bostad,
uppenbarligen sökt
vilseleda domstolen,
Alltså och då
dessa omständigheter

1905 den 28 September

1905 den 28 September.

icke kunna anses omfattade

af det mot Svensson begångna brottet,

pröfvar HR rättvist döma Natalia

Persson att för falskt
åtal jämlikt 16 kap 1 §

strafflagen böta 100 kr

Böter

till Kronan samt
för det hon i afsikt
att Domstolen därmed

Kronan och allm. åkl.
Kronolänsmannen

C. A. Arnheim

åliggande det jem-

väl Natalia Persson
att ersätta Svensson

för honom genom
rättegången åsamkade
kostnader och besvär

med 75 kr jämte hvad
Svensson fo visar

åtgå till lösen af
HRs protokoll och

utslag i målet,

skolande Natalia
Persson äfvenledes

till statsverket

förleda inför Rätta

återgälda hvad af

allmänna medel förtalat det hon vetat

ej sannt vara att
jämlikt 14 kap 8 §

skottsvis utgifvits

till på åklagarens begäran hörda vittnen.

Rättegångsbalken

Mot förestående
utslag skall talan

böta 100 kr till

svär hos Kungl.

fullföljas genom beMajts och Rikets

tveskiftes mellan

Svea Hofrätt sist

Böter

1905 den 28 September.
icke kunna anses omfattade
af det mot Svensson begångna brottet,
pröfvar HR rättvist döma Natalia
Persson att för falskt
åtal jämlikt 16 kap 1 §
strafflagen böta 100 kr
till Kronan samt
för det hon i afsikt
att Domstolen därmed
förleda inför Rätta
talat det hon vetat
ej sannt vara att
jämlikt 14 kap 8 §
Rättegångsbalken
böta 100 kr till
tveskiftes mellan

1905 den 28 September
Kronan och allm. åkl.
Kronolänsmannen
C. A. Arnheim
åliggande det jemväl Natalia Persson
att ersätta Svensson
för honom genom
rättegången åsamkade
kostnader och besvär
med 75 kr jämte hvad
Svensson fo visar
åtgå till lösen af
HRs protokoll och
utslag i målet,
skolande Natalia
Persson äfvenledes
till statsverket
återgälda hvad af
allmänna medel förskottsvis utgifvits
till på åklagarens begäran hörda vittnen.
Mot förestående
utslag skall talan
fullföljas genom besvär hos Kungl.
Majts och Rikets
Svea Hofrätt sist

