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Torsdagen den 28 innevaran-

Liket begrafves på

de September kl. 7:15 f.m. medde- stadens bekostnad
lades per telefon till andra polisdistriktets station från Aktie-

bolaget Stammens Skrotupplag
och fabrik vid Maryvik, Liljeholman, att därstädes anställde
nattvakten Karl Karlsson, bo-

ende Sjövik No 1 i Brännkyr-

ka församling, hvilken under
natten tjänstgjort inom nämnda fabrik, nyss förut eller

kl. 7 f.m. anträffats död därstädes.
Vid den undersökning som

i anledning häraf kort därpå

företogs på platsen anträffades
ofvannämnde nattvakten Karlsson i halfsittande ställning å

en inom fabriken därstädes stående våg, med en myckenhet blod

i munnen, hvarjämte rätt mycket

blod förfanns å golfvet därintill;
och befanns Karlsson nu vara kall
och stel, hvarför det vore tydligt
att han aflidit för flera timmar
tillbaka.

Vid företagen visitation

å den döde anträffades i fickorna
å densammas påhafda kläder
en portmonnä, innehållande
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50 kronor 69 öre i penningar,

åtföljas af ofvannämnde natt-

samt et fickur af silfver

vakten Karlsson, då denne

jämte vidhängande kjedja af

vore i tjänstgörning därstädes,

gul metall, hvilka penningar
och föremål öfverlämnades

till hos Aktiebolaget Stammen
anställde arbetsmannen

sprungit ensam omkring inom

fabriksområdet. I anledning

häraf, äfvensom till följd af
att Hydman förut hört om-

Gottfrid Emanuel Gustafsson,

talas att nattvakten Karlsson

hvilken är anhörig till aflidne

lidit af bröstsjukdom, i det

Karlsson samt likaledes boende

Sjövik n:r 1.

Liket, å hvilket några tec-

denne under senare tiden

brukat spotta blod, hade Hydman genast misstänkt att Karlsson un-

ken efter yttre våld icke kun-

der natten insjuknat och nu var lig-

de förmärkas affördes kort

gande någonstädes inom Fabriken,

därpå till stadens bårhus.

hvarför Hydman jämte en del andra

Följande personer hafva
hörts i saken, dervid de hvar

för sig berättat:

Kvartersmannen Johan Mat-

arbetare skyndat in i Fabriken för

att undersöka förhållandet. Inkomna därstades hade Karlsson, på sätt
som här ofvan beskrifvits anträf-

teus Hydman, boende i huset

fats i halfsittande ställning å den

n:r 52 B. vid Högalidsgatan

förutnämnda vågen med en

1 trappa upp, samt anställd

vid Aktiebolaget Stammens

ofvannämnde fabrik vid Maryvik; Torsdagen den 28 dennes

vid kl. 7-tiden f.m., då Hydman,

myckenhet blod i munnen

samt tydligen död. Som blod
likaledes förefanns å gofvet därstädes,

hvilket blod tydligen härledde från
Karlsson, vore det sannolikt att

tillika med en del andra där-

denne under natten fått blod-

städes anställda arbetare, kommit

störtning samt aflidit till följd

till fabriken för att börja sitt
arbete för dagen, hade han fått
se att den fabriken tillhöriga vakt-

hunden, hvilken alltid brukade

däraf.

Förutnämnde arbetsförman-

nen Gustafsson: Torsdagen den

28 dennes kl. 7:5 f.m., då Gustafsson
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28 dennes kl. 7:5 f.m., då Gustafsson

ankommit till den ofvannämnde

anställning hos olika personer, nu senast,

fabriken för att därstades börja sitt

såsom ofvan nämnts hos Aktiebolaget Stam-

arbete för dagen, hade han fått
kännedom om att nattvakten Karls-

son nyss förut anträffats död därstädes.

I anledning häraf hade Gustafsson

mens fabrik vid Maryvik, Liljeholmen,
Karlsson, som sedan cirka två år till-

baka lidit af någon bröstsjukdom
hvilken sjukdom under senaste ti-

genast gått in i fabriken och där-

den tydligen förvärrats i det att Karls-

städes funnit nattvakten Karlsson

son sedan någon tid tillbaka vid

i halfsittande ställning å den förutnämnde vågen, därvid Karlsson,

olika tillfällen fått upp ganska ymnigt med blod i munnen, hade

som hade en myckenhet blod i

det oaktadt hvarje natt skött sin

munnen var kall och stel hvarföre

tjänst vid fabriken; och vore det

det var tydligt att han varit afli-

sanolikt att han under denna sin

den sedan flera timmar tillbaka.

Förmannen Gustafsson uppgag vidare, att ofvannämnda Karlsson, hvilken
sedan början af augusti månad in-

nevarande år haft anställning vid

tjänstgöring fått blodstörtning samt

till följd däraf aflidit.

Liket förvaras fortfarande å Stadens bårhus.

Arbetskarlen Karl Gabriel Staflund,

sagda fabrik såsom nattvakt med

hvilken är son till aflidne nattvak-

tjänstgöring från kl. 6 e.m. till kl. 7 f.m.

ten Karlsson och boende i huset

sedan någon tid tillbaka lidit af

n:r 18 vid Badstugatan n.b. samt

bröstsjukdom i det han ofta fått

ofvannämnda arbetsförmannen

upp blod i munnen; och vore det

Gustafsson hafva förklarat att de

sannolikt att han under natten

gemensamt skulle ombesörja ovh

fått blodstörtning samt till följd

med de här ofvan nämnda hos

däraf aflidit.

aflidne Karlsson anträffade pen-

Arbetskarlen Erik Jansson boende

i huset n: r 1 Sjövik å n.b: Ofvannäm
de Karlsson hvilken vore halfkusin med Jansson, hade sedan
flera år tillbaka varit boende hos

Jansson derunder Karlsson haft

ningar bekosta likets begrafning.

enligt närlagda prästbetyg var nu
aflidne nattvakten Karl Karlsson
född den 5 Mars 1848 ogift, kyrkoskrifven i härvarande Maria församling
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