S.D. Då nu till förnyad handläggning

företogs det från urtima ting härstädes
den 29 sistlidne April till denna dag uppskjutna ransakningsmålet angående Arbetaren Nikolaus August Lund, häktad
och tilltalad för misshandel, instälde

sig kronolänsmannen C. A. Arnheim
i egenskap af allmän åklagare, hvarjemte
Lund från cellen förehemtades.

Målsegaren lät sig ej afhöra.
Sedan protokollet från förra rätte¬

gångstillfället blifvit uppläst, förklarade

Lund i samma ton som vid förra rätteprotokollet

gångstillfället att han deremotej hade
anmärka än att han på qvällen

att
annat

den 19 April icke samvarit med någon

fröken utan med ett äldre obekant frun-

timmer, samt anförde vidare att han,
som icke brukade "ligga och krångla
med några menneskor, slett icke visste
sig vara saker till brottet" och att han

derför, ehuru vid tillfället berusad, bestrede åtalet; att Hustru Söderlund
som
honom
han icke trodde varit rädd för Lund,

ej

af honom blifvit ombedd säga, att Lund
varit hemma klockan 10 sagda qväll; att
o vid ifrågavde tillfälle

han, såsomonykter,

ej kunde bestrida

§ 67

§ 67
S.D. Då nu till förnyad handläggning
företogs det från urtima ting härstädes
den 29 sistlidne April till denna dag uppskjutna ransakningsmålet angående Arbetaren Nikolaus August Lund, häktad
och tilltalad för misshandel, instälde
sig kronolänsmannen C. A. Arnheim
i egenskap af allmän åklagare, hvarjemte
Lund från cellen förehemtades.
Målsegaren lät sig ej afhöra.
Sedan protokollet från förra rätte¬
gångstillfället blifvit uppläst, förklarade
Lund i samma ton som vid förra rättegångstillfället att han deremot
protokollet
ej hade
annat
att
anmärka än att han på qvällen
den 19 April icke samvarit med någon
fröken utan med ett äldre obekant fruntimmer, samt anförde vidare att han,
som icke brukade "ligga och krångla
med några menneskor, slett icke visste
sig vara saker till brottet" och att han
derför, ehuru vid tillfället berusad, bestrede åtalet; att Hustru Söderlund som
han icke trodde varit rädd för Lund
honom
, ej
af honom blifvit ombedd säga, att Lund
varit hemma klockan 10 sagda qväll; att
han, såsom
o vid ifrågavde tillfälle
onykter, ej kunde bestrida
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hvad Dahl i sitt vitnesmål berättat ang.
tal om

Lunds hot medknifven; samt att han

ej lagt på hjertat "hvad han sagt åt
det obekanta fruntimret med hvilket

han ifrågavarande afton varit i sällskap.
Åklagaren ingaf till utredande af

misshandelns beskaffenhet följande hand-

son, som varit berusad dock ej mer än

att han kunde gå, trodde sig igenkänna Lund, som han några gånger för-

ut sett, ehuru han ej vetat hans namn;
att vitnet jemte sitt sällskap utan att

inlåta sig med omförmälda person, gått

på ngt sätt

vidare och efter en stund upphunnits af

ling:

bröderna Thunell, af hvilka Henning Thu-

"Natten mellan Söndagen — Bil. fält
som upplästes. hvarefter Åklagaren

nell varit skuren i ansigtet samt att vit-

ändamål inkallade och vid Rätten när-

2 o 3. Alma Hultman och Carl Carlsson in-

varande Anton Danielsson, Carl Carlsson
och Alma Hultman, alla boende i Stock-

stämde i Danielssons vitnesmål med tillägg,

holm samt Johan Landerdahl och Hustru

med den person som hostat, noga sett på

Hilda Ingerman, båda vid Årstadahl, hvil-

honom emedan hon trott, att det varit en

ka, då jäf mot dem ej anfördes eller kun-

bekant, samt af båda vitnena: att brö-

de utrönas fingo aflägga vitneseden, om

derna Thunell hos fältskären sagt, att Hen-

anhöll om vitnesförhör med för sådant

hvars vigt de erinrades, hvarefter de vid

skilda förhör anförde:

1o Anton Danielsson: att vitnet Söndagen
den 19 April i sällskap med Alma Hultoch

samt ytterl. 2 personer en vid namn Carl Jonsson
Carl
Jonsson,
Carl Carlsson och
och en benämnd
Johan Larsson följt bröderne Thunell från
man

vitnets bostad, Bränkyrkagatan 185, till

nena i anledning deraf följt honom tillvid ifrågavde tillfälle

fältskären Lagström, tilläggande vt att vt ickeicke mött eller sett
någon der utom

af Alma Hultman: att hon vid mötet

sitt sällskap mer
än ofvannämnde

berusade person.

ning Thunell blifvit skuren af en person,

som tagit sin tillflykt till No 12 Årstadal, och att bröderna Thunell sett samma person när han gått förbi vitnena,

sedan bröderna Thunell skilts från dem.
4 Johan Landerdahl: att han som
ifrågavarande qväll omkring 20 minuter

före 12 i sällskap med Enkan Olsson från

Årstadahl; att vitnet och öfriga nu
nämda personer omkring klockan 12

Årstadal uppehållit sig ute på gården till

skilts från bröderna Thunell vid Årsta-

Årstadal No 3 sett tre för vitnet obekan-

dahl No 6 och återvändt åt Hornstull till;

ta manspersoner komma gående på ga-

att de omedelbart efter det de vände sig

tan och stanna midt för No 3; att vit-

på natten

net tyckt sig förnimma, att sagda per-

från bröderna Thunell mött en i en tunn
mörk öfverrock klädd person, som vid

soner der kommit i slagsmål och "dun-

förbigåendet hostat till, enligt vitnets
uppfattning i uppenbar afsigt att åstad-

kat på hvarandra bra"; att en af dessa
personer ropat: "akta dig han har
knif, jag har blifvit skuren, se till

komma förargelse; att vitnet i denne per-
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hvad Dahl i sitt vitnesmål berättat ang.
Lunds hot med
tal om
knifven; samt att han
ej lagt på hjertat "hvad han sagt åt
det obekanta fruntimret med hvilket
han ifrågavarande afton varit i sällskap.
Åklagaren ingaf till utredande af
misshandelns beskaffenhet följande handling:
"Natten mellan Söndagen — Bil. fält
som upplästes. hvarefter Åklagaren
anhöll om vitnesförhör med för sådant
ändamål inkallade och vid Rätten närvarande Anton Danielsson, Carl Carlsson
och Alma Hultman, alla boende i Stockholm samt Johan Landerdahl och Hustru
Hilda Ingerman, båda vid Årstadahl, hvilka, då jäf mot dem ej anfördes eller kunde utrönas fingo aflägga vitneseden, om
hvars vigt de erinrades, hvarefter de vid
skilda förhör anförde:
1o Anton Danielsson: att vitnet Söndagen
den 19 April i sällskap med Alma Hultman
och
Carl Jonsson, Carl Carlsson och
samt ytterl. 2 personer en vid namn Carl Jonsson
och en benämnd
Johan Larsson följt bröderne Thunell från
vitnets bostad, Bränkyrkagatan 185, till
Årstadahl; att vitnet och öfriga nu
nämda personer omkring klockan 12
på natten
skilts från bröderna Thunell vid Årstadahl No 6 och återvändt åt Hornstull till;
att de omedelbart efter det de vände sig
från bröderna Thunell mött en i en tunn
mörk öfverrock klädd person, som vid
förbigåendet hostat till, enligt vitnets
uppfattning i uppenbar afsigt att åstadkomma förargelse; att vitnet i denne per-
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son, som varit berusad dock ej mer än
att han kunde gå, trodde sig igenkänna Lund, som han några gånger förut sett, ehuru han ej vetat hans namn;
att vitnet jemte sitt sällskap utan att
på ngt sätt
inlåta sig med omförmälda person, gått
vidare och efter en stund upphunnits af
bröderna Thunell, af hvilka Henning Thunell varit skuren i ansigtet samt att vitnena i anledning deraf följt honom till
fältskären Lagström, tilläggande vt att vt icke
2 o 3. Alma Hultman och Carl Carlsson instämde i Danielssons vitnesmål med tillägg,
af Alma Hultman: att hon vid mötet
med den person som hostat, noga sett på
honom emedan hon trott, att det varit en
bekant, samt af båda vitnena: att bröderna Thunell hos fältskären sagt, att Henning Thunell blifvit skuren af en person,
som tagit sin tillflykt till No 12 Årstadal, och att bröderna Thunell sett samma person när han gått förbi vitnena,
sedan bröderna Thunell skilts från dem.
4 Johan Landerdahl: att han som
ifrågavarande qväll omkring 20 minuter
före 12 i sällskap med Enkan Olsson från
Årstadal uppehållit sig ute på gården till
Årstadal No 3 sett tre för vitnet obekanta manspersoner komma gående på gatan och stanna midt för No 3; att vitnet tyckt sig förnimma, att sagda personer der kommit i slagsmål och "dunkat på hvarandra bra"; att en af dessa
personer ropat: "akta dig han har
knif, jag har blifvit skuren, se till

vid ifrågavde tillfälle
icke mött eller sett
någon der utom
sitt sällskap mer
än ofvannämnde
berusade person.
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hvart han tar vägen", hvarvid antagligen den till hvilken yttrandet blifvit
stäldt, springande begifvit sig till År-

stadal 11 och 12, strax derpå åtföljd af

den, som sagt sig vara skuren; att då
den sistnämde frågat, hvart det burit

af, han erhållit till svar: "till 11 och 12"; samt
att vitnet under det jerningsmannen ef-

tersattes hört något dån inifrån No 12.

5 Hilda Ingerman: att hon, som vore

granne till Lunds värdinna Hustru Söder-

lund en Söndagsafton i slutit af April
samtalat med Hustru Söderlund, som dervid
klagat öfver att hon kanske blefvo nöd-

sakad sitta uppe och vänta på Lund,
som vore borta utan att vara försedd med

portnyckel och vid hemkomsten möjligen
vore full; samt att vitnet, som gått

till sängs, då klockan sannolikt varit något öfver 11 något derefter hört

en person, som passerat förbi Årstadal No 12, slå emot tunnan vid stuprännan, så att det dånade, äfvensom
att andra personer kommit springande på gården.

Vitnesmålen upprepades för och vidkändes af vitnena som begärde ersätt-

ning för sin inställelse, Landerdahl

och Ingerman under uppgift att de hade en hvar mer än fem kilometer till

tingsstället och förständigades, att vitnena i sådant afseende egde åtnjuta

godtgörelse en hvar med 1,50 kronor om

dagen för 1 dag till vitnenas uppehälle
under resan och vistandet vid domsto-
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hvart han tar vägen", hvarvid antagligen den till hvilken yttrandet blifvit
stäldt, springande begifvit sig till Årstadal 11 och 12, strax derpå åtföljd af
den, som sagt sig vara skuren; att då
den sistnämde frågat, hvart det burit
af, han erhållit till svar: "till 11 och 12"; samt
att vitnet under det jerningsmannen eftersattes hört något dån inifrån No 12.
5 Hilda Ingerman: att hon, som vore
granne till Lunds värdinna Hustru Söderlund en Söndagsafton i slutit af April
samtalat med Hustru Söderlund, som dervid
klagat öfver att hon kanske blefvo nödsakad sitta uppe och vänta på Lund,
som vore borta utan att vara försedd med
portnyckel och vid hemkomsten möjligen
vore full; samt att vitnet, som gått
till sängs, då klockan sannolikt varit något öfver 11 något derefter hört
en person, som passerat förbi Årstadal No 12, slå emot tunnan vid stuprännan, så att det dånade, äfvensom
att andra personer kommit springande på gården.
Vitnesmålen upprepades för och vidkändes af vitnena som begärde ersättning för sin inställelse, Landerdahl
och Ingerman under uppgift att de hade en hvar mer än fem kilometer till
tingsstället och förständigades, att vitnena i sådant afseende egde åtnjuta
godtgörelse en hvar med 1,50 kronor om
dagen för 1 dag till vitnenas uppehälle
under resan och vistandet vid domsto-
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len samt Landerdahl och Ingerman dess-

utom skjutspenningar för 1 häst från

vitnenas hemvist hit till tingsstället och

samma väg åter.
Lund hörd öfver vitnenas berättelser

förklarade att han ej visste, hvad han skulle säga med tillägg: "dom va' väl nyktra

så dom talar väl sant", hvarjemte Lund

uppgaf, att han sagda afton haft hvarken knif eller penningpung på sig, utan
han

då ej bu-

hade dessa legat i byxor, som
rit.

Åklagaren yrkade härefter ansvar

å Lundefter

14 kapitlet 13 och 15 §§ Straff-

enligt

lagen, sistnämda lagrum enligt dess lydelse i lagen den 20 Juni 1890, samt

anhöll om uppskof för flere vitnens
hörande; och förständigades, då Lund

ej hade något att häremot erinra, att
Härads Rätten funne skäligt uppskjuta
målets fortsatta handläggning till ons-

dagen den 10 instundande Juni kl. XI

f. m., då åklagaren skulle vara med

all sin bevisning försedd vid äfven-

tyr att målet ändock kunde till afgörande företagas.

Upskof

10/6 91.
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len samt Landerdahl och Ingerman dessutom skjutspenningar för 1 häst från
vitnenas hemvist hit till tingsstället och
samma väg åter.
Lund hörd öfver vitnenas berättelser
förklarade att han ej visste, hvad han skulle säga med tillägg: "dom va' väl nyktra
så dom talar väl sant", hvarjemte Lund
uppgaf, att han sagda afton haft hvarken knif eller penningpung på sig, utan
hade dessa legat i byxor, som
han
då ej burit.
Åklagaren yrkade härefter ansvar
å Lund
enligt
efter 14 kapitlet 13 och 15 §§ Strafflagen, sistnämda lagrum enligt dess lydelse i lagen den 20 Juni 1890, samt
anhöll om uppskof för flere vitnens
hörande; och förständigades, då Lund
ej hade något att häremot erinra, att
Härads Rätten funne skäligt uppskjuta
målets fortsatta handläggning till onsdagen den 10 instundande Juni kl. XI
f. m., då åklagaren skulle vara med
all sin bevisning försedd vid äfventyr att målet ändock kunde till afgörande företagas.

Upskof
10/6 91.

