
Ur Rapportjournal 4de qvartalet 1898 

 

Lör 12 november 

 

Gillström, Hilda 

Stiberg, Agnes Cecilia och 

Hult, Alma Maria 

Blyckert, Gabriella Rachel 

Ramstedt, Selma Elisabeth 

och 

Truedsson, Alma Mathilda Rosalia  

 

Då detektivkonstaplarna Carl August Jansson och Herman Halldin den 19 sistlidne Oktober verkställt 
husrannsakan hos drängen Emanuel Gillström i dennes bostad hos enkan Emma Svensson i huset n: 
65 vid Freygatan för att söka efter glasvaror, som drängen Gillström stulit, påträffade sagda 
detektivkonstaplar i Svenssons bostad en större mängd porslin med Rörstrands fabriksmärke.  

På tillfrågan hvem som vore egare till porslinet, uppgaf enkan Svensson, att drängen Gillströms 
syster, ogifta Hilda Gillström, som arbetade vid Rörstrands fabrik, vore egare till allt porslinet. 

Då det tydligen märktes, att en arbeterska icke gerna ärligen kunde hafva kommit i besittning af en 
sådan myckenhet bättre porslin, som fanns i Svenssons bostad, blef ogifta Gillström samma dag – 
den 19 dennes - anhållen vid Rörstrand samt, sedan hon erkänt, att hon der föröfvat tillgrepp af 
porslin, avförd till detektivstationen.  

Vid husrannsakan i ogifta Gillströms bostad anträffades här nedan uppräknade porslinsgods, som 
Disponent Robert Almström vid Rörstrands fabriksaktiebolag genom derstädes anstälda 
magasinsförvaltaren Carl Hoffsten anmält vara stulet ur olåsta lagerrum vid Rörstrand under de två 
senaste åren, och som af Hoffsten värderades sålunda: 

 

2 brödfat, värda tillsammans kr. 3.10 

½ duss. Tallrikar 6.30 

½ duss. dito 3.50 

1 tallrik 0.75 

2 tallrikar värda tillsammans Kr. 2:- 

1 terrin 23:- 

1 dito 11.40:- 



2 blomsterstakar 4.50:- 

1 spottlåda 2.35:- 

2 jardinièrer 11:- 

1 dito (blå) 9:- 

1 dito 7.50:- 

1 dito 5:- 

4 cigarraskar 4:- 

1 vas 10:- 

1 dito 12:- 

2 saladierer 5.20 

1 dito 2.80 

1 fat 1.40 

4 dryckeshorn 16:- 

1 dryckeshorn 9:- 

1 blomsterkruka 3.50:- 

2 saladierer 2.50 

1 vas 12:- 

1 ragufat 7.75 

1 blomkruka 6:- 

1 dito 1.50  

2 vaser 3:- 

2 rör 1.50 

1 korg 5:- 

1 korg värd Kr. 2.50 

1 ägghöna 4:- 

1 blomkruka 3.50 

1 dito 3.75 

1 smörask 1:- 

½ dussin thegods värdt tillsammans 12.50 

3 st. kaffegods 6:- 

½ dussin dito 12:- 



1 dussin dito 15:- 

10 st. dito 11:- 

1 dussin thegods 20:- 

1 st. thegods 2:- 

2 st. kaffegods 3:- 

1 dussin tallrikar 9:- 

11 st. dito 8.25:- 

½ dussin dito 4:- 

2 st. dito 2.50:- 

17 st. äggkoppar 5.80 

1 tillbringare med lock 5:- 

1 kaffekanna värd 3.50 

1 thekanna 4:- 

1 gräddkanna 1.40:- 

1 sockerask 2.50 

1 thegods 1.50 

2 dockarmar och 2 dockben 1:- 

1 ragufat 15.50 

Kronor 179.45 

Ogifta Gillström å detektivstationen hörd af öfverkonstapel Carl Oscar Andersson, i närvaro af 
förstnämnda detektivkonstaplarne Jansson och Halldin, erkände och berättade till en början:  

att hon sedan den 24 maj 1896 arbetat såsom sortererska vid rågodset vid Rörstrands fabrik mot en 
aflöning af 13 ½ à 14 öre i timmen, hvilket utgjort en veckoaflöning af omkring 9 kr. 60 öre.  

att hon omkring ett halft år, efter det att hon börjat sin anställning vid Rörstrand, der börjat föröfva 
tillgrepp ur olåsta magasinen, under det att hon för sitt arbetes skull innevarit i magasinen.  

att hon första gången olofligen tillgripit ett brödfat, som hon stoppat innanför klädningslifvet och på 
detta sätt lyckats utkomma med från fabriken utan att upptäckas. 

att hon sedermera  tillgripit och på samma sätt bortfört tallrikar och assietter. 

Att hon för att kunna bortföra större och mera skrymmande gods gjort sig dels en större lösficka som 
hon medels band fäst om lifvet och haft hängande lös baktill under klädningen, och hvari hon 
bortfört en mängd gods, utan att detta kunnat iakttagas af portvakten, som bland annat har för 
åläggande att tillse att intet porslin, utan tillstånd, af arbetare vid Rörstrand föres utom fabriken. 

att hon dessutom sytt en större ficka i bakvåden å en underkjol, i hvilken ficka hon jämväl brukat 
stoppa större stulet gods, så hon bortfört det från fabriken.  



att hon brukat gömma smärre stulna saker under armhålorna och dervid hafva en sjal kastad öfver 
axlarna på sig, då hon med det stulna godset lämnat fabriken, samt 

att hon på något af nu nämnda sätt bortfört det i hennes bostad anträffade, här ofvan uppräknade 
godset, hvilket allt hon så småningom under de båda senaste åren olofligen tillgripit vid Rörstrand. 

Tillfrågad om Gillström stulit andra gods än det i hennes bostad anträffade eller om hon sålt eller 
gifvit bort något porslin, nekade Gillström till en början därtill.  

Vid undersökning och förfrågning från  detektivpolisen har dock hos nedan angifva personer 
anträffats här nedan uppräknade porslinssaker, som Gillström, allteftersom desamma anträffats, 
men utan att dessförinnan gifva anvisning å dem – erkänt sig hafva stulit under de två senaste åren 
vid Rörstrand. Och hvilka porslinssaker disponenten Robert Almström angifvit vara stulna vid 
Rörstrand under af Gillström uppgifvna tid och hvilka saker disponenten Almström åsatt här nedan 
upptagna värden nemligen:  

 

2) Hos handlanden Carl Oscar Carlqvist och dennes hustru Mathilda i deras bostad n: 8 B 
Norrtullsgatan 2 tr. upp. 

2 dryckeshorn värda tillsammans kr. 8:- 

1 bordsuppsats 4 :- 

2 vaser 2.50 

1 vas 12:- 

1 blomkruka 3.75 

1 kaffekanna 2:- 

1 tillbringare 3.25 

2 vaser 3:- 

2 dito 1.50 

1 jardinier 2.50 

4 st. väggtallrikar värda tillsammans Kr. 4:- 

1 dussin kaffegods 10:- 

1 dussin dito 13.50 

½ dussin dito 5.50 

1 dussin thegods 10:- 

1 st. kaffegods 2:- 

9 st. äggkoppar 

1 saladier med fat 3:- 

2 sockeraskar 2:- 



1 tillbringare 1:- 

22 st. mindre tallrikar 2:- 

1 mindre terrin 1.75 

1 mindre saladier 0.50 

1 mindre karaff 0.75 

1 mindre såsskål 0.50 

2 fat 

2 karotter 2:- 

2 mindre fat 0.60 

1 blomkruka med fat 3:- 

½ dussin djupa tallrikar 2.25 

½ dussin flata dito 2.25  

Kronor 113.40:- 

Makarna Carlqvist hafva förklarat, att ogifta Gillström, som är systerdotter till hustrun Carlqvist, 
under de två sista åren då Gillström arbetat vid Rörstrand, såsom presenter vid namns- och 
födelsedagar samt vid högtider gifvit makarna Carlqvist allt det hos dem anträffade godset, hvarvid 
Gillström uppgifvit, dels att hon köpt godset mycket billigt vid Rörstrand dels att hon fått en del 
derstädes, hvilka uppgifter makarna Carlqvist trott vara sanningsenliga.  

Det hos makarna Carlqvist anträffade godset förklarade de sig villiga att utan ersättning återlemna 
till disponenten Almström.  

 

3) Hos hustrun Carolina Andersson, boende å stället Ladesbacken vid Jerfva i Spånga socken.  

2 stycken dryckeshorn värda tillsammans 8 kr.  

Sagda horn har hustru Andersson vid något tillfälle under sommaren detta år för tillsammans 2 
kronor köpt af ogifta Gillström som dervid uppgifvit, att hon för billigt pris fått köpa hornen vid 
Rörstrand.  

Hustrun Andersson har utan anspråk på lösen lemnat hornen till disponent Almström.  

 

4) Hos hustrun Maria Andersson, boende n: 65 Freygatan 

½ dussin thekoppar utan fat värda Kr. 3 .- 

Sagde thekoppar har hustrun Andersson i början af Oktober detta år fått af ogifta Gillström, som 
dervid uppgifvit, att hon sjelf fått kopparne vid Rörstrand.  

Hustrun Andersson har lemnat kopparne tillbaka till disponenten Almström. 

 



5) Hos hustrun Josefina Berglund, boende n: 60 Vestmannagatan 1 tr. upp 

1 ägghöna värd 4 :- 

I dito 2 :- 

7 st. äggkoppar värda 2.10 

1 st. thegods 1.50.- 

1 st. dito 1:- 

3 st. dito 4.50 

4 st. dito 3:- 

2 st. vaser 2:- 

2 st. väggtallrikar 3:- 

1 borduppsats 4:- 

2 vaser / rör 1:- 

3 fat 0.90 

4 st. kaffefat 2:- 

Kronor 31 .- 

Hustrun Berglund har förklarat att hon bekommit sagda gods af ogifta Gillström, som gifvit 
ägghönorna och äggkopparna åt hustrun Berglunds man och broder, men lemnat det öfriga godset 
till hustru Berglund såsom betalning för tre kjolar och ett klädningslif, som Berglund på 
eftersommaren i år sytt åt Gillström, och hvilket arbete hustrun Berglund uppskattade till 7 kronor.  

Det anträffade godset har utan anspråk på ersättning återlemnats till Rörstrand.  

 

6) Hos fru Selma Rahmstedt, boende n: 3 Stjernegatan. 

1 dussin thegods, värdt Kr. 15:- 

1 ½ dussin kaffegods 20:- 

1 dussin dito 13.50 

1 dussin mindre dito 18:- 

½ dussin dito 12:- 

5 st. dito 2:- 

1 kaffekanna 2:- 

1 sockerskål 1.75:- 

1 brödfat 1.50 

1 bricka 1.50 



1 tillbringare 2.50 

1 dito 2.25 

1 dito 1.50 

1 dito 1.75 

1 ½ dussin assietter 16.50 

1 dussin dito 7:- 

1 dussin dito 9:- 

½ dussin desserttallrikar 6.30 

1 dussin dito 12.60 

½ djupa tallrikar 6.30 

1 jardinier 9:- 

1 ragufat, värdt Kr. 15.50 

1 dito 13.80 

1 karott 2:- 

1 dito 3.35 

2 st. omelettlådor, värda tillsammans 3:- 

1 såsskål 4:- 

1 smörask 0.38 

2 st. spottlådor 4.50 

8 st. blomsterrör 4:- 

1 skärbräde 1.50 

12 st. äggkoppar 4.80 

4 st. saladierer 6:- 

2 st. dito 5.20 

2 fat 6.20 

2 dito 7:- 

1 tvålkopp 2:- 

1 dito 1.65:- 

1 dito 1.65 

1 borstkopp 1.65 

1 dito 2:- 



1 dito 2:- 

2 fat 

8:- 

1 visitkortskorg 5:- 

2 st. dryckeshorn 8:- 

2 st. skålar 4.50 

9 st. väggtallrikar 8:- 

2 jardinierer 7:- 

1 toalettprydnad 4:- 

1 bordsprydnad 12:- 

1 vas 15:- 

2 vaser värda tillsammans Kr. 5:- 

1 dito 12:- 

1 dito 8:- 

2 dito 30:- 

1 dito 4.50 

1 dito 8:- 

1 handkanna 3.50 

1 nattkärl 3:- 

1 handfat 2:- 

1 bricka 1.50 

Kronor 399.80 

Angående åtkomsten av sagda gods har fru Rahmstedt uppgifvit, att hon för omkring ett år sedan af 
hustrun Ellen Blyckert, som numera är boende N: 65 Freygatan, men som bott i samma hus som fru 
Rahmstedt, för tillsammans 15 kronor köpt toalettprydnaden och en kaffeservis, ett dussin thegods, 
en tillbringare och två stycken vaser hvarvid hustrun Blyckert uppgifvit, att hon sålde sagda gods på 
uppdrag av ogifta Hilda Gillström, hvilken arbetade vid Rörstrand.  

Fru Rahmstedt hade sedermera sammanträffat med Gillström och direkt af henne köpt allt det öfriga 
godset hvarvid fru Rahmstedt besett Gillström 25 à 10 kronor för hvarje gång Gillström haft något 
att sälja, så att fru Rahmstedt som öfvertygad om, att hon tillsammans med det genom fru Blyckert 
inköpta godset betalt Gillström minst 50 kronor.  

Fru Rahmstedt hade dock aldrig afvetat eller misstänkt, att godset kunde vara stulet, enär Gillström 
för henne uppgifvit, att godset vore sådant, som ej gått igenom vid sorteringen, eller vore sekunda 
vara, och att Gillström fått köpa det billigt genom en sortererska vid Rörstrand vid namn Stiberg.  



Allt det hos fru Rahmstedt anträffade godset har fru Rahmstedt utan anspråk på ersättning 
återlemnat till Rörstrand.  

Hustrun Blyckert, hursom här nedan vidare omförmäls, har vitsordat sanningsenligheten af fru 
Rahmstedts berättelse i hvad der rör det gods, som fru Rahmstedt genom Blyckert köpt af Gillström.  

 

7) Hos fru Alma Mathilda Truedsson, som bor N: 9 Norrtullsgatan och har modebutik n: 95 
Drottninggatan.  

4 st dryckeshorn värda tillsammans 16 .-, 

2 vaser 7:- 

2 dito 5:- 

2 dito 8:- 

2 dito 4.50 

2 dito 20:- 

1 dito 15:- 

1 lappgubbe 6:- 

1 toalettprydnad 3.50:- 

1 blomkruka 3.75:- 

1 dito 1:- 

1 jardinier 4.50:- 

4 väggtallrikar 7.50:- 

2 dito 3:- 

4 blomsterrör 3:- 

2 cigarrkoppar 2:- 

5 saladierer 3.75:- 

1 bricka 1.50 

1 ägghöna 4:- 

11 äggkoppar 4.80:- 

1 soppterrin med loch och fat 14:- 

2 såsskålar 5:- 

3 fat 9:- 

2 dito 5.60 

1 karaff 4.50 



2 dito 8:- 

2 dito 4:- 

2 saladierer, värda tillsammans Kr. 2.80:- 

2 dussin tallrikar 20:- 

1 dussin dito 7:- 

1 dussin assietter 5:- 

1 dussin tallrikar 6:- 

1 dussin assietter 7:- 

1 tillbringare 3:- 

1 dito 1.50:- 

1 kaffekanna 2:- 

1 sockerskål 1.75:- 

1 gräddkanna 1.25 

1 thekanna 2:- 

1 dussin thegods 18:- 

1 dussin dito 16.50 

½ dussin dito 9:- 

4 st. dito 8:- 

2 dussin kaffegods 36:- 

1 dussin dito 13:- 

1 dussin dito 13.50 

½ dussin dito 12:- 

1 dussin dito 6.50 

1 handkanna 3.50 

1 dito 2.50 

1 nattkärl 3.25 

1 borstkopp 2:- 

1 dito 1.65 

1 tvålkopp 1.65 

Kronor 385.85 



Fru Truedsson har uppgifvit, att hon som lärt känna ogifta Gillström genom fru Selma Rahmstedt 
från september 1897 till sommaren detta år af Gillström bekommit allt här ofvan uppräknade 
godset, hvilket fru Truedsson betalt på så sätt att hon lemnat Gillström ett pelsgarnityr, värdt 32 kr, 
en skinnmössa värd 7 kr, två stråhattar värda tillsammans 10 kr, och kontant omkring 7 kronor.  

Fru Truedsson har förnekat, att hon insett eller misstänkt, att Gillström oärligen bekommit det gods 
som hon lemnat Truedsson.  

 

8) Hos fru Hilda Andersson, boende n: 2 Upplandsgatan 

1 dussin thegods värdt Kr. 18:- 

11 st. kaffegods 12:- 

8 st. dito 3:- 

1 thekanna 2:- 

1 kaffekanna 2:- 

1 sockerskål 1.50 

1 bricka 1.50 

2 vaser 7:- 

1 tillbringare 3.75 

4 st. väggtallrikar, värda tillsammans Kr. 4:- 

2 st blomkrukor 4.50 

1 brödfat värdt 2:- 

Kronor 61,25 

Fru Hilda Andersson har uppgifvit att hon i Februari detta år, då hon bodde i huset n: 13 
Valhallavägen, af ogifta Gillström som hon lärt känna genom fru Selma Rahmstedt, köpt kaffe och 
theserviser med bricka för 10 kronor, hvarefter hon någon dag på våren i år för likaledes 10 kronor 
köpt det öfvriga hos henne anträffade godset af Gillström utan misstanke om, att godset kunde vara 
stulet, enär Gillström sagt att hon köpt alltsammans vid Rörstrand genom en sortererska vid namn 
Stiberg såsom varande utskottsporslin.  

Det hos fru Hilda Andersson anträffade godset har, utan lösen återlemnats till Rörstrand.  

 

9) Hos fru Beda Maria Rahmstedt  boende n: 21 Observatoriegatan n.b. 

1 soppterrin värd Kr. 6:- 

4 st fat, värda tillsammans 3.60.- 

6 st. mindre fat 3.60 

2 dussin flata tallrikar 6.60 



1 ½ dussin djupa tallrikar, värda tillsammans Kr. 4.95  

2 dussin assietter 15:- 

½ dussin dito 3.50 

2 dussin dito 2:- 

4 st. karotter 5:- 

5 st. saladierer med fat 7.50 

4 s. dito 4:- 

1 ägghöna 2:- 

12 st. äggkoppar 4.80 

3 st. väggtallrikar 3:- 

1 bricka 1.50 

1 dussin thegods 18:- 

1 dussin kaffegods 18:- 

1 dussin dito 7:- 

½ dussin dito 9:- 

10 st. dito 2:- 

1 kaffekanna 2.50 

1 dito 2:- 

2 sockerskålar 3.50 

1 gräddkanna 1.25 

2 vaser 2.50 

2 dito 2.50 

2 toalettprydnader 8:- 

2 blomsterrör 4:- 

1 tillbringare 3.50 

1 dito 3.50 

1 såsskål 1.10 

4 omelettlådor 2.50 

2 st. cigarrkoppar, värda tillsammans 2:- 

Kronor 165.90 



Fru Beda Maria Rahmstedt har uppgifvit att hon i December 1897 hos sin svägerska Fru Selma 
Rahmstedt, n: 3 Stjernegatan sammanträffat med ogifta Gillström, hvarfefter hon sedermera vid 
olika tillfällen intill sommaren detta år af Gillström köpt allt här ofvan uppräknade godset hvarför 
Rahmstedt, hvars man är skomakare lemnat Gillström ett par knäppkängor värda 14 kronor, och ett 
kontant belopp af 9 kronor, hvarjemte Rahmstedt lofvat Gillström ytterligare ett par skodon.  

Det anträffade godset, som fru Rahmstedt förnekat, det hon insett vara stulet, har utan anspråk på 
ersättning af fru Rahmstedt återlemnats till Rörstrand.  

 

10) Hos fröken Maria Sofia Kroll, boende n: 3 Stjernegatan 4 tr. upp,  

1 soppterrin värd Kr 12:- 

1 dussin flata tallrikar värda 10:- 

1 dussin desserttallrikar värda 10:- 

1 dussin desserttallrikar 8:- 

½ djupa tallrikar 8:- 

1 karaff 5.50 

1 karaff, värd Kr. 4:- 

4 mindre karaffer, värda tillsammans 8:- 

2 far 3.60 

1 dito 1.80 

1 dito mindre 1:- 

3 omelettlådor 1.50 

1 dussin assietter 6.75 

1 dussin dito 5.40 

½ dussin dito 3:- 

3 saladierer 2.80 

2 dito med fat 3:- 

2 formar 2:- 

1 kaffekanna 1.75:- 

1 dussin thegods 15:- 

2 sockerskålar 2.50 

2 gräddkannor 2:- 

1 dussin kaffegods 13.50 

1 dussin dito 6.50 



2 vaser 7:- 

1 dryckeshorn 4:- 

3 blomstrutar 6.75 

1 toalettprydnad 4:- 

3 väggtallrikar 3:- 

1 brödfat 1.50 

6 blomsterrör 3:- 

1 skärbräde 1:- 

1 cigarrkopp 1:- 

Kronor 168.85 

Fröken Kroll har uppgifvit, att hon, som lärt känna ogifta Gillström genom fru Selma Rahmstedt, 
sedan november 1897 till innevarande års sommar vid olika tillfällen af Gillström köpt allt det här 
ofvan uppräknade godset, hvarför Kroll i mindre poster betalt sammanlagt minst 30 kronor kontant, 
hvarjemte Kroll lemnat Gillström diverse kläder till ett värde af minst 10 kr.  

Fröken Kroll har utan anspråk på ersättning återlemnat allt det af henne köpta godset till Rörstrand.  

 

11) Hos hustrun Ellen Blyckert, boende n: 65 Freygatan,  

1 dussin tallrikar värda 10.- 

20 st kaffegods 15.- 

4 st väggtallrikar 4:- 

2 blomsterrör 1.- 

2 vaser 2.50.- 

1 dito 2:- 

Kronor 34.50 

Hustrun Blyckert har uppgifvit, att hon, som vore bekant med ogifta Gillström, under förliden 
sommar för 2 kronor köpt kaffegodset af Gillström, men att hon fått allt det öfvriga godset till skänks 
av Gillström, för det att hon anskaffat Gillström köpare till en del porslin som Gillström velat sälja.  

Hustrun Blyckert har dock förklarat att hon icke afvetat eller misstänkt att Gillström stulit porslinet 
enär Gillström påstått, att hon dels köpt en del porslin för billigt pris vid Rörstrand dels fått en del 
derstädes, hvilka påståenden Blyckerts trott vara sanna.  

Det hos Blyckert anträffade porslinet har Blyckert utan lösen återlemnat till Rörstrand. 

 

12) Hos fru Johanna Carolina Carlsson n: 2 Surbrunnsgatan 3 tr. upp,  



1 soppterrin värd Kr 1.40:- 

1 fiskfat 10.20 

4 fat värda tillsammans 10:- 

2 karotter 8:- 

3 dito 6:- 

1 dito 4:- 

15 flata tallrikar 12.50 

15 djupa dito 12.50 

2 dussin desserttallrikar 14:- 

2 ½ dussin assietter 14.50 

1 såsskål 2.50 

4 st. saladierer 5.60 

1 ragufat 13.80 kr 

2 saladierer 3:- 

1 dussin thegods värdt tillsammans Kr. 18:- 

1 dussin kaffegods 13.50 

1 dussin dito 6.50 

2 st. dito 2:- 

1 thekanna 2:- 

1 kaffekanna 2:- 

1 gräddkanna 1.25 

1 sockerskål 1.75 

1 brödfat 4.50 

1 dito 1.50 

2 muggar 1.50 

1 tillbringare 3.75 

2 dito 6:- 

1 ägghöna 2:- 

9 st. äggkoppar 3.60 

2 väggtallrikar 3:- 

6 dito 6:- 



4 ciggarkoppar 4:- 

1 kanna 25:- 

1 blomsterställ 4:- 

1 toalettprydnad 4:- 

1 bordsprydnad 4:- 

1 vas 18:- 

1 dito 18:- 

2 vaser 8:- 

1 vas 12:- 

1 blomkruka 2:- 

1 svampkopp 2:- 

1 tvålkopp värd Kr. 2:- 

1 borstkopp 2:- 

1 kundkanna 3:- 

1 sejdel 1.75:- 

8 blomsterrör värda tillsammans 4:- 

2 brickor 3:- 

1 skärbräde 1:- 

328.20 

Fru Carlsson har uppgifvit, att hon för omkring ett år sedan, då hon var boende i huset n: 3 
Stjernegatan, genom hustrun Ellen Blyckert lärt känna ogifta Gillström.  

Fru Carlsson hade nemligen genom Blyckert af Gillström köpt en theservis och en kaffeservis för 
tillsammans 10 kronor, hvarefter fru Carlsson direkt af Gillström köpt allt det öfvriga – med 
undantag af den till 25 kronor värderade kannan – vid olika tillfällen till sistledne juni. För det 
inköpta godset hade fru Carlsson betalt Gillström minst 90 kronor i belopp och 5 och 10 kronor i 
belopp och 5 och 10 kronor åt gången. 

Den till 25 kronor värderade kannan hade Gillström kommit till fru Carlsson med någon dag i 
sistledne Juni  månad, men hade något pris angående sagda kanna icke uppgjorts, enär Gillström 
skolat återkomma med muggar till kannan, hvilket Gillström dock inte gjort.  

Fru Carlsson, som förklarat, att hon icke insett eller misstänkt, att godset kunde vara stulet, har 
återlemnat alltsammans utan anspråk på lösen till Rörstrand.  

 

13) Hos hustrun Anna Amalia Johansson boende n: 70 Dalagatan 4 tr. upp.  

2 väggtallrikar värda tillsammans kr 2.- 



1 brödfat värdt 1.50 

1 kaffekanna 2.50 

1 sockerskål 1.75 

1 dussin kaffegods (deraf 9 st. voro sönderslagen av hustru Johansson) 6.50 

½ dussin thegods (deraf 3 st. voro sönderslagen af hustru Johansson) 8.25 

2 st. blomsterrör värda tillsammans 1 :- 

Kronor 23.50 

Hustrun Johansson har uppgifvit, att hon vid något tillfälle under sommaren 1897 af ogifta Gillström 
genom hustru Johanssons syster, förutnämnde hustrun Blyckert, för tillsammans 2 kr. 30 öre inköpt 
det här ofvan uppräknade godset utan misstanke om, att det kunde vara stulet. 

Det gods, som hustru Johansson hade i behåll, har utan lösen återlemnats till Rörstrand.  

 

14) Hos hustrun Beata Mattsson n: 3 Stjernegatan 4 tr. upp.  

1 dussin thegods värdt 16.50 

1 thekanna 2.- 

1 sockerskål 1.75 

2 st. tallrikar 3.30 

1 skärbräda 1:- 

Kronor 24.55 

Hustrun Mattsson har uppgifvit, att hon för omkring ett halfvt år sedan av ogifta Gillström köpt det 
här ofvan uppräknade godset för 8 kronor, tillika med en gräddkanna och en tallrik, som hustru 
Mattsson sedermera slagit sönder.  

Gräddkannan och tallrikarna hafva inte blifvit angifvna såsom varande stulna från Rörstrand.  

 

15) Hos hustrun Sofia Jansson, boende n: 68 Dalagatan 

1 dussin kaffegods (deraf hustrun Jansson dock sönderslagit 4 st.) värdt Kr. 11.- 

Hustrun Jansson har uppgifvit, att hon vid något tillfälle under sommaren 1897 af ogifta Gillström 
genom hustrun Ellen Blyckert för 3 kronor inköpt 1 dussin kaffegods, hvaraf hustrun Jansson dock 
sönderslagit 4 stycken.  

 

16) Hos hustrun Jenny Viktoria Björk. Boende n: 65 Vestmannagatan 3 tr. upp.  

½ dussin thegods värdt kr. 5.50 

½ dussin dito (1 sönderslaget av hustru Björk) 7.50 



!72 dussin kaffegods 6.75 

1 toalettprydnad 4:- 

1 rör 0.50 

Kronor 24.25 

Hustrun Björk har uppgifvit, att hon genom hustrun Elllen Blyckert på eftersommaren förlidet år köpt 
½ dussin thegods hvaraf ett dock sönderslagits af hustru Björk, och ½ dussin kaffegods för 
tillsammans 3 kr. 50 öre, hvilket gods Blyckert uppgifvit att hon sålde för Gillströms räkning. 
Dessutom hade hustrun Björk af Gillström sjelf i September månad detta år köpt ½ dussin thegods 
för 2 kr. , 2 rör för tillsammans 75 öre och 1 tillbringare för 1 krona, hvaraf hustrun Björk dock 
sönderslagit ett rör och tillbringaren.  

Toalettprydnaden hade hustrun Björk erhållit såsom gåfva av Gillström.  

Det sönderslagna röret och tillbringaren hafva icke anmälts såsom varande stulna från Rörstrand.  

Det anträffade godset, som hustrun Björk icke misstänkt vara stulet har hustrun Björk enligt 
disponenten Almströms medgifvande fått behålla med undantag af toalettprydnaden, som utan 
anspråk på ersättning af hustrun Björk återlämnats till Rörstrand.  

 

17) Hos hustrun Elisabeth Melin, Boende n: 5 Snickarebacken 

1/2 dussin thegods värdt kr. 9.- 

1/2 dussin kaffegods 6.75 

Kronor 17.65 

Hustrun Melin har uppgifvit, att hon af sin syster, hustrun Ellen Blyckert, på sommaren 1897 köpt allt 
det här ofvan uppräknade godset för tillsammans 5 kr. 50 öre, hvarvid Blyckert sagt, att hon 
bekommit godset af en flicka vid namn Gillström, som arbetade vid Rörstrand och som der fick köpa 
porslin för billigt pris.  

Hustrun Melin, som icke misstänkt, att godset kunde vara stulet, har fodrat lösen för det hos henne 
anträffade med 5 kronor 50 öre, och har disponenten Almström förklarat sig villig betala sagda 
belopp, då någon anledning misstänka Melins uppgifter om åtkomsten af godset hvars värde Melin 
delvis inte förstått -, icke förefinnas.  

 

18) Hos hustru Mathilda Jansson, n: 65 Vestmannagatan 

1 thekanna värd 3.75.- 

½ dussin kaffegods 6.50 .- 

1 sockerskål 1.75 .- 

1 gräddkanna 1.25 

½ dussin thegods 7.50 

2 vaser 5:- 



2 blomsterrör 1.50 

2 väggtallrikar 1.50 

Kronor 28.75 

Hustrun Jansson har uppgifvit att hon af Gillström genom hustrun Ellen Blyckert under hösten 1897 
köpt thekannan, ½ dussin kaffegods, sockerskålen och gräddkannan för tillhopa 5 kronor samt under 
början af detta år ½ dussin thegods för 2 kr 50 öre och vaserna och blomsterrören till pris som 
hustrun Jansson numera icke kunde erinra sig hvarjemte hon såsom gåva fått väggtallrikarne af 
Blyckert, som i sin ordning fått dem av Gillström.  

Hustrun Jansson har utan anspråk på ersättning återlemnat allt det af henne innehafda godset till 
Rörstrand.  

 

19) Hos hustrun Maria Larsson boende på n: 8 Surbrunnsgatan  

1 dussin thegods värdt kr 15.-  

1 dussin kaffegods 10 .- 

1 kaffekanna 3.25 

1 gräddkanna 1.25 

1 sockerskål 1.75 

1 brödfat 1.50 

3 st. väggtallrikar 3:- 

2 blomsterrör 1.50 

1 kommodservis 12:- 

Kronor 48.75 

Hustrun Larsson har uppgifvit, att hon vid olika tillfällen under sommaren detta år köpt ofvan 
uppräknade gods af tjenstepigan ogifta Emma Ohlsson boende n:5 Observatioriegatan, som i sin tur 
har köpt godset af hustrun Ellen Blyckert, som bekommit det af Gillström. Hustrun Larsson hade för 
godset betalt tillsammans 12 kronor öre, hvarvid hon dock såsom lysningspresent bekommit 
kommodservisen af ogifta Carlsson.  

Ogifta Ohlsson har vitsordat sanningsenligheten af hustru Larssons berättelse, och tillagt, att 
Carlsson köpt kommodservisen direkt af Gillström för 3 kronor, men det öfvriga godset genom 
Blyckert.  

Hustrun Blyckert har vidgått detta och förklarat, att hon lemnat alla de penningar, som hon fått för 
porslinet till Gillström utan att dervid för sin egen del hafva någon förtjenst.  

Hustrun Larsson, som sjelf infunnit sig i å detektivstationen och tillkännagifvit att hon köpt porslin, 
som möjligen kunde vara stulet eftersom hon fått veta att ogifta Gillström – hvilken anhållen för 
stöld af porslin vid Rörstrand, har erhållit lösen med 12 kr. 30 öre för det af Larsson innehafda 
porslinet, som återköpts af disponenten Almström. 



 

20) Hos ogifta Emma Carlsson n:5 Observatoriegatan,  

2 blomsterrör, värda tillsammans kr 1.- 

2 mindre dito 0.60 

1 st kaffeservis 0.50 

Kronor 2.10 

Ogifta Carlsson har uppgifvit, att hon under sommaren detta år af ogifta Gillström genom hustrun 
Ellen Blyckert köpt de två större blomsterrören för 30 öre, hvaremot hon såsom gåva fått de två 
mindre rören och kaffegodset af hustrun Blyckert.  

Hustrun Blyckert har vitsordat sanningsenligheten af ogifta Carlssons uppgift och förklarat, att hon 
sjelf av Gillström fått det gods, som hon sedan gifvit ogifta Carlsson.  

Det av ogifta Carlsson innehafvda godset har Carlsson återlemnat till Rörstrand.  

Ogifta Gillström, ytterligare hörd, erkände att hon till de personer som här ofvan uppräknats, sålt det 
hos dem anträffade porslinet å tid, ställen, mot belopp och under omständigheter som personerna 
ifråga uppgifvit, utan att Gillström låtit någon af dem veta eller ens gifvit någon anledning misstänka, 
att godset kunde vara stulet, ehuru Gillström olofligen tillgripit alltsammans i olika lagerrummen vid 
Rörstrand de senaste två åren.  

Påvisad att Gillström icke gerna ensam kunde hafva tillgripit så mycket porslin i lagerrummen utan 
att upptäckas, eftersom Gillström inte hade sitt arbete i sagda rum, och att det vore så godt som 
omöjligt för Gillström, att på så sätt, som skett, i lagerrummen hopplocka och derpå bortföra hela 
serviser utan biträde af annan person, medgaf Gillström till sist att hon icke ensam föröfvat 
stölderna utan att hon haft till hjelp i lagerrummen sortererskan  Hustrun Agnes Cecilia Stiberg  

Närmare hörd härom berättade Gillström:  

Att hon i Juni 1899 blifvit närmare bekant med hustrun Stiberg, hvarvid Gillström frågat Stiberg, om 
denna ville ”skaffa” Gillström litet kaffekoppar ur lagerrummen.  

Att Stiberg lofvat anskaffa dylika åt Gillström, och att Stiberg sagt, att hon skulle gå tillväga på det 
sättet att hon tog godset ur lagerrummen och har det ned i en källare, dit Gillström brukade bära 
krukor till sagda källare.  

Att Stiberg enligt löfte i omnämnda källaren på övferenskommen plats ställt ett dussin kaffegods, 
som Gillström hemtat och fört utom fabriken i en lösficka fästad under klädningen.  

Att Stiberg derefter på Gillströms begäran i källaren nedburit och nederstält kaffekanna, gräddkanna 
och sockerskål tillhörade kaffegodset hvarigenom kaffeservisen blifvit fullständig, och att Gillström 
bortfört äfven sagda gods ur källaren och från fabriken.  

Att Gillström för sagda gods betalt Stiberg någon krona, men att hon icke bestämdt kunde erinra sig 
beloppet.  

Att Stiberg sedermera alltjemt burit ned i källaren sådant gods, som Gillström begärt, antingen det 
nu varit kaffe, the- eller matservis eller prydnadsföremål. 



Att Gillström aldrig omtalat för Stiberg hvar Gillström sålt det stulna godset, men att Gillström 
emellanåt då hon sjelf erhållit penningar för det stulna, gifvit Stiberg smärre belopp och att Gillström 
inalles sedan juni 1897 gifvit Stiberg minst 100 kronor för stulet gods, som Stiberg från lagerrummen 
forslat till källaren der Gillström hemtat det.  

Att Gillström, då hon sålt det stulna, sjelf ofta icke vetat hvad värde godset haft, utan att Gillström 
låtit köparne bjuda något för varan.  

Att de personer som hon sålt porslin till förklarat att de varit nöjda med de inköpta sakerna och 
ansett priset billigt, hvarjemte sagda personer efter hvarje inköp oftast förklarat, att de önskade 
köpa mera - än den ena än den andra porslinssaken – och att Gillström då anmodat Stiberg att 
tillgripa och nedföra i omtalade källaren de saker som Gillströms kunder önskat,  

Att Gillström sjelf i lagerrummen innan Stiberg biträdde henne tillgripit brödfat, tillbringare och 2 
dryckeshorn och möjligen några andra smärre saker.  

På grund av Gillströms berättelse blef hustrun Stiberg den 1 december anhållen och afförd till 
detektivstationen der Stiberg till en början nekade till sanningsenligheten af Gillströms berättelse.  

21) Vid husrannsakan i Stibergs bostad n:2 Uppsalagatan 1 tr. upp, anträffades emellertid här nedan 
uppräknade gods som disponenten Robert Almström uppgifvit såsom varande stulet ur olåsta 
lagerrummen vid Rörstrand under förlidet och innevarande år, och hvilket gods disponenten 
Almström låtit värdera sålunda:   

½  dussin kaffegods (deraf 1 sönderslaget af hustrun Stiberg) värdt Kr. 5:- 

½ ” d. (deraf 1 kopp och 2 fat sönderslagna av Stiberg) 4.75:- 

1 kaffekanna 2:- 

I gräddkanna 0.75:- 

1 sockerskål 0.75:- 

2 cigarrkoppar 0.50:- 

2 dito 0.50:- 

2 dito 0.25:- 

1 dito 0.50:- 

2 saladierer med fat, värst tillsammans Kr. 1.20:- 

6 assietter 1:- 

1 väggtallrik 2:- 

2 blomsterrör 1:- 

Kronor 20.20 

Efter anträffandet av sagde gods erkände hustrun Stiberg och berättade  

Att hon sedan åtta år tillbaka varit anställd vid Rörstrand, der hon arbetat i lagerrummen med att 
enligt reqvisition från sagda rum utbära gods för inpackning för transport från fabriken för hvilket 
arbete Stiberg erhållit 1 kr. 45 öre à 1 kr.50 öre per dag.  



Att hon sedan ett år tillbaka vid olika tillfällen i lagerrummen tillgripit det i hennes bostad anträffade 
godset, som Stiberg bortfört från fabriken i en lösficka, som hon haft fästad under klädningen, men 
hvilken ficka numera förstört. 

Att Stiberg på sätt Gilltröm omtalat, på Gillströms begäran i olåsta lagerrummen olofligen tillgripir en 
myckenhet porslin af olika slag sedan Juni månad 1897, hvilket porslin Stiberg enligt 
överenskommelse med Gillström burit ned i en källare inom fabriken, der Gillström hemtat det 
stulna och sedan bortfört det.  

Att Stiberg icke visste på hvad sett Gillström afyttrat det stulna men att Stiberg i hvarje vecka erhållit 
smärre penninebelopp af Gillström såsom betalning för det stulna.  

Att Stiberg af Gillström tillsammans erhållit minst 100 kronor, samt att det gods, som Stiberg tillgripit 
i lagerrummen och öferlemnat till Gillström, säkerligen egde ett värde af minst 1000 kronor, och att 
Stiberg till sitt uppehälle användt de penningar som hon erhållit av Gillström för det stulna porslinet.  

Det hos Stiberg anträffade stulna godset har återlemnats till Rörstrand. 

Sedan kändt blifvit att ogifta Alma Maria Hult som arbetade vid Rörstrand, under innevarande år sålt 
porslin till en del personer har undersökning derom hållits, hvarvid hos nedan anförmälda personer 
anträffats de porslinssaker, som här nedan finnas upptagna städsevarande porslinssaker har 
disponenten Robert Almström angifvit såsom varande under detta år stulna ur låsta lagerrum vid 
Rörstrand och har disponenten Almström åsatt sagde saker och värden som här nedan äro angifvna:  

22) Hos fru Selma Elisabeth Ramstedt, boende n: 3 Stjernegatan 4 tr. upp,  

1 dussin kaffegods värdt 8.50 

1 thekanna 2.50 

2 karotter 2.50 

2 ljusstakar 1.50 

2 fat 2.50 

1 såsskål 1 :- 

1 tillbringare 0.75 

1 sockerskål 1.25 

1 kaffekanna 1.50 

1 gräddkanna 0.50 

1 tillbringare 1.50 

2 cigarrkoppar 0.50 

2 mathemtare (pajformar) 3 :- 

1 bricka 1.50 

1 brödfat 1:- 

Kronor 30:- 



Fru Rahmstedt har uppgifvit att hon under eftersommaren detta år af ogifta Alma Maria Hult som 
fru Rahmstedt lärt känna genom att Hult varit sammanboende med ogifta Hilda Gillström, inköpt det 
ofvan uppräknade godset för tillsammans 10 kr. 50 öre utan misstanke om att det kunde vara stulet.  

Godset har fru Rahmstedt utan anspråk på ersättning återlemnat till Rörstrand. 

 

23) Hos fröken Maria Sofia Stroll, boende m: 3 Stjernegatan 4 tr. upp.  

2 ljusstakar, värda tillsammans Kr 1.50 

1 fat 1 :- 

1 spillkanna 0.75 

1 dussin äggkoppar 4.56 

1 gräddkanna 1:- 

1 sockerskål 1.50 

1 såsskål 2.50 

1 tillbringare 0.75 

2 blomsterrör 3 :- 

Kronor 16.56 

Fröken Stroll har uppgifvit, att hon genom fru Selma Rahmstedt lärt känna ogifta Alma Maria Hult, 
och att hon på eftersommaren i år af Hult inköpt det här ofvan uppräknade godset för tillsammans 3 
kr 75 öre med undantag af de 2 blomsterrören, som Stroll fått till skänks af ogifta Hult. 

Fröken Stroll har utan anpråk på ersättning återlemnat allt godset till Rörstrand. 

 

24) Hos hustrun Bernhardina Leontina Jäderblom som bor och har diversehandel i huset n: 52 vid 
Vestmannagatan,  

1 dussin thegods värdt kr 16.50 

1 dussin kaffegods 6.50 

1 bål 3 :- 

1 tillbringare 1 :-  

1 dito 0.60 

1 fruktfat 1.25 

2 karaffer 1:- 

1 dussin assietter 7 :- 

1 saladier 1 :- 

3 st thekoppar 0.75 



1 thekanna 2 :-  

Kronor 40.60 

Hustrun Jäderblom har uppgifvit att hon bekommit det här ofvan uppräknade godset vid olika 
tillfällen i mitten af sistlidne Oktober månad af ogifta Alma Maria Hult såsom betalning för matvaror, 
som Hult handlat af Jäderblom till ett belopp af 13 kronor. 

Jäderblom, som icke misstänkt, att godset kunnat vara stulet, har utan anspråk på ersättning 
återlemnat detsamma till Rörstrand.  

 

25) Hos hustrun Maria Magnusson N:12 B Uppsalagatan,  

1 dussin kaffegods Kr. 6.50 

Hustrun Magnusson har uppgifvit att hon i mitten af sistlidne Oktober af ogifta Hult genom 
nyssnämnda hustrun Bernhardina Leontina Jäderblom för 3 kr. 50 öre inköpt det hos henne 
anträffade kaffegodset.  

Sagde kaffegods har hustrun Magnusson utan anspråk på ersättning återlemnat till Rörstrand.  

 

26) Hos hustrun Emma Charlotta Hjort N:52 Vestmannagatan,  

11 st. assietter, värda Kronor 1.50 

Hustrun Hjort har uppgifvit att hon vid något tillfälle under sistlidne September af ogifta Alma Maria 
Hult bekommit 1 dussin assietter såsom betalning för det att Hjort biträdt Hult med skurning och 
strykning, hvilket arbete Hjort uppskattade till 1 kr. 50 öre.  

Hustrun Hjort, som icke misstänkte att assietterna kunde vara stulna och som slagit sönder en af 
dem, har utan anspråk på ersättning återlemnat de öfriga till Rörstrand.  

 

27) Hos ogifta Alma Maria Hult i hennes bostad N:63 Vestmannagatan,  

2 st. ljusstakar, värda tillsammans Kr 1:- 

Ogifta Alma Maria Hult blef den 1 december anhållen och afförd till detektivstationen, der Hult 
erkänt och berättat: 

Att hon sedan midsommartiden 1897 arbetat vid Rörstrand med sortering af rågods mot en 
betalning af 13 ½ à 14 öre i timmen.  

Att hon i början af detta år bott tillsammans med ogifta Hilda Gillström i huset N:52 Vestmannagatan 
hos ogifta Ingrid Dorothea Lundvall – hvilken den 9 dennes vid härvarande rådstufvurätt dömdes till 
3 månaders straffarbete för stöld af porslin vid Rörstrand.   

Att Hult, under det att hon bodde tillsammans med Gillström och Lundvall märkte att dessa 
innehade porslin som Hult insåg vara stulet vid Rörstrand, och att härvid hos Hult först uppkommit 
tanken att tillgripa porslin vid Rörstrand.  



Att hade Hult misstänkt att Gillström erhöll sitt porslin genom sortererskan hustrun Stiberg, hvarför 
Hult på högsommaren i år vändt sig till hustrun Stiberg med begäran att Stiberg ur lagerrummen 
skulle anskaffa Hult porslin 

Att Hult också af Stiberg erhållit först ett par cigarrkoppar och derefter så småningom allt det öfriga 
godset, som Hult innehaft eller lemnat till här förut angifvna personer. 

Att Hult aldrig sjelf direkt tillgripit något ur lagerrummen utan att Stiberg der föröfvat tillgreppen och 
fört det tillgripna till en källare inom Rörstrand, der Hult hemtat det.  

Att Hult i källaren stoppat det tillgripna i sina påhafda kalsonger som hon knutit till om knäna. 
Hvarefter hon med det tillgripna gått ut från fabriken utan att upptäckas.  

Att hon lemnat det stulna till här ofvan uppgifvna personer, som betalt henne med belopp eller på 
dätt de uppgifvit. 

Att hon icke låtit någon veta, att godset var stulet vid Rörstrand, men att hon vore öfvertygad om, 
att fru Selma Rahmstedt insett att porslinet var stulet, samt 

Att hon för det stulna porslinet betalt Stiberg i smärre poster tillsammans minst 10 kronor utan att 
Stiberg dock inte visste, hvar Hult afyttrat det stulna.  

Stiberg hörd med anledning af Hults berättelse, har vitsordat sanningsenligheten af densamma i 
hvad som rör Stiberg. 

Då det under utredningen visat sig att Gillström och delvis Hult genom hustrurna Blyckerts och 
Selma Ramstedts åtgöranden och rekommendationer till vänner och bekanta blifvit i tillfälle att 
afyttra en stor del stulet porslin, och då hustrun Selma Ramstedt i likhet med i rapporten omnämnda 
hustrun Truedsson inköpt betydligt med stulet porslin för ytterst ringa pris – hvilket hustrun 
Truedsson för sin del icke ens betalt kontant utan genom varor som Gillström ansett vara för högt 
värderade af Truedsson, hafva nämnda hustrurna Blyckert, Ramstedt och Truedsson blifvit hörda å 
detektivstationen, hvarvid de hvar för sig uppgifvit: 

Hustrun Gabriella Rachel Blyckert   

Som kallar sig Ellen Blyckert under vilket namn hon förut omnämnts i rapporten: 

Att hon visserligen tillhandagått ogifta Gillström vid försäljningen af en del porslin, men att hon icke 
afvetat eller misstänkt, att godset kunnat vara stulet, och att hon icke haft någon förtjenst på att hon 
sålt porslin åt Gillström, utan att hon derför endast erhållit en och annan mindre porslinssak i 
present av Gillström, men 

Att hon med medgafue att hon vid närmare eftertanke bort inse att Gillström icke ärligen kunnat 
komma i besittning af det porslin som hon lemnat Blyckert eller försålt genom henne.  

Hustrun Selma Elisabeth Ramstedt  

Att hon inte afvetat eller misstänkt att porslinet, som hon bekommit af Gillström och Hult, varit 
stulet, enär hon varit hemma i Gillströms och Hults bostad, samt dervid sett dem innehafva större 
mängd porslin i bostaden, hvilket Ramstedt ansåg dem inte skulle hafva något, derest porslinet varit 
stulet. 

Att hon visserligen köpt en myckenhet vackert porslin af Gillström och Hult för billigt pris, men att 
hon icke förstått att det porslin som hon köpt af dem varit så dyrbart, som det sedan visat sig vara.  



Att hon gifvit bekanta anvisning på Gillström, då hon blifvit tillfrågad om hvar hon bekommit porslin, 
men att hon icke gjort något för att förvissa sig om huruvida Gillström ärligen kommit i besittning af 
det porslin som Gillström sålde, samt 

Att hon icke ens kunde finna att hon vid närmare eftertanke bort insett att Gillström och Hult 
oärligen bekommit det porslin, som sålt enär det öfverallt i Vasastaden vore vanligt, att familjer 
köpte sitt porslin för billigt pris af vid Rörstrand anställda arbetare.  

Och Hustrun Alma Mathilda Rosalia Truedsson:  

Att hon förnekade att hafva afvetat eller insett att det gods, som hon köpt af Gillström, kunde vara 
stulet, 

Att Gillström, då hon lemnat Truedsson något porslin icke uppgifvit något pris för porslinet utan 
yttrat att uppgörelse finge ske sedan när en matservis, som Truedsson önskat sig, blefue fullständig 
och att Gillström alltid behöfde köpa något i Truedssons pelsvarubutik 

Att Truedsson för sin del icke betraktat det som hon lemnat Gillström såsom varande full betalning 
utan att Truedsson ”ämnat räkna” med Gillström en gång så matservisen som hon delvis erhållit af 
Gillström blifvit fullständig.  

Att Truedsson visste, att fru Selma Ramstedt med flera köpt porslin för billigt pris, och att Truedsson 
icke tänkt på, att porslinet kunde vara stulet, synnerligast som Gillström uppgifvit att de voro några 
arbeterskor vid Rörstrand som bildat ett litet bolag som sålde porslin från Rörstrand, men 

Att Truedsson medgafvo att hon vid närmare eftertanke bort inse att Gillström icke ärligen kunde 
hafva kommit i besittning af en sådan myckenhet bättre porslin. 

Gillström har förklarat, att fru Truedssons berättelse icke är fullt sanningsenlig enär Gillström aldrig 
yttrat att de voro några arbeterskor som bildat ett bolag, och att det aldrig varit fråga om, att 
Gillström af Truedsson skulle erhålla någon ytterligare betalning för det porslin, som Gillström 
lemnat, men väl att Gillström skulle anskaffa ännu mera porslin åt Truedsson och derför erhålla 
betalning.  

Hustrun Blyckert förekommer i punkterna nr 6,11,12,13,15,16,17,18.19 och 20. 

Hustrun Selma Ramstedt särskilt i punkterna 6 och 22 

Samt hustrun Truedsson i punkt 7 i denna rapport.  

Om hustrun Selma Ramstedt torde anmärkas, att hon af ogifta Ingrid Dorothea Lundvall, som den 9 i 
denna vid härvarande rådstufvurätt dömts för stöld af porslin vid Rörstrand, jemväl inköpt stulet 
porslin, men att Ramstedt icke i sagda mål varit tilltalad för att ha köpt det stulna godset.  

På grund af hvad som framkommit, hafva Gillström, Stiberg och Hult blifvit i häkte inmanade, samt 

Hustrurna Blyckert, Selma Ramstedt och Truedsson vid hemtnings påföljd kallade till inställelse i 
kungl. Poliskammaren denna dag kl. 12 midt.  

 

Om sig hafva de tilltalade uppgivfit: 

Gillström, att hon är född den 25 maj 1878 i Visnums socken af Vermlands län, dotter till gjutaren 
Olof Gillström och dennes hustru Agnes, och kyrkoskriven i Adolf Fredriks församling;  



Stiberg, att hon är född den 20 November 1869 i Solna socken af Stockholms län, dotter till 
dödgräfvaren Per Gustaf Pettersson och dennes hustru Klara Josefina. Kyrkoskriven i Adolf fredriks 
församling samt gift med arbetskarlen Oscar Anton Stiberg.  

Hult, att hon är född den 22 December 1863 i Engby socken af Vestergötlands län, dotter till 
arbetskarlen Anders Hult och dennes hustru Anna, samt kyrkoskriven i Adolf Fredriks församling;  

Blyckert, att hon är född den 26 Juli 1857 i Frösve socken af Skaraborgs län, dotter till arbetaren Carl 
Johan Andersson och dennes hustru Inga Maja, kyrkoskriven i Adolf Fredriks församling, gift med 
filaren Herman Blyckert  samt boende N: 65 Freygatan 4 tr. upp.  

Rahmstedt, att hon är född den 15 Juni 1865 i Vingåkers socken af Södermanlands län, dotter till 
ogifta Betty Eriksson, kyrkoskrifven i Adolf Fredriks församling , gift med verkmästaren Johan Arvid 
Ramstedt, och boende n: 3 Stjernegatan 4 tr. upp och 

Truedsson, att hon är född den 15 September 1864 i Adolf Fredriks församling, dotter till gatläggaren 
Carl Fredrik Borgenström och dennes hustru Carolina Mathilda, kyrkoskrifven i Adolf Fredriks 
församling, gift med handlaren Johan Truedsson, och boende n:9 Norrtullsgatan n.b.  

Prestbetyg för de häktade bifogas. 

Stockholms som ofvan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


