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SD Inf till domhafvande
i Westra domsagan

Till Konungens Befallningshafvande i
Jemtlands län.

Sedan till min kännedom
kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina
Landberg, hemmhörande här i staden
och boende uti gården no 36 vid Prestgatan,
den 10 innevarande Mars månad uti
nyssnämnde gård framfödt ett ofullgånget
lefvande flickebarn samt att hon under
hafvandeskapet sökt fördrifva fostret
medelst intagande af fosfor och derefter
hos stadsläkaren C E Moberg sökt läkarehjep, har jag i detta hänseende infordrat
Stadsläkaren Mobergs utlåtande och

Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
Avskrift av Bilaga A, häktesförhandling
Sunne Tingslags häradsrätt, AIII:5, Dombok urtima ting 1893

dervid erhållit denna skrifvelse:
”Till Stadsfiskalen i Östersund.
På anmodan af allmänna åklagaren, stadsfiskal Svensson, får jag angående ogifta
Emma Landberg, från Östersund, meddela
följande upplysningar.
Söndagen den 5 Mars detta år, omkring
klockan 9 eftermiddagen infann sig ogifta
Emma Landberg i min bostad och uppgaf,
att hon samma dag haft kräkningar samt
kände smärtor i maggropen, och tillskref
hon dessa symtom den orsaken, att hon
föregående onsdag, den 1e Mars i sin bostad
å Frösön, urdruckit en kopp kaffe, efer
att förut deri ställt 2ne bundtar fosfortändstickor, hvilka i nämnda vätska fått
stå i blöt ett dygn förut.
På min fråga hvarför hon begått denna
handling, svarade Landberg, att det skedtt
i syfte att fördrifva det foster hvarmed hon
gick hafvande och medgaf tillika, att det
vore henne bekant, at hon dervid riskerade
att också sjelf dö.
Tillika meddelade hon, att hon hela söndagen känt starka rörelser hos fostret,
och att hon väntade sin förlossning någon
gång i Maj månad.
Sedan Landberg erhållit recept å ett
smärtstillande medel, aflägsnade hon sig.
Följande dag, måndag, infann hon sig
åter hos mig, samt upplyste, att kräkningarna
upphört, och att svedan i maggropen
var lindrigare.
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Sedan hon af mig erhållit uppmaning
att inflytta till staden, till sin moder, i fall
barnbörd snart skulle inträffa, aflägsnade
hon sig.
Efter 5 dagar, den 11te Mars, besökte mig
stadsbarnmorskan, Fru Ekoholm, som
meddelade, att hon föregående dag, den 10e,
förlöst Emma Landberg från ett ofullgånget lefvande flickebarn, samt uppgaf,
att Emma Landbergs hud hade antagit
en gulaktig färg, såsom fallet brukar
vara vid fosforförgiftning.
Wid mitt besök hos Landberg samma
dag konstaterade jag, att ofvannämnde
gulaktiga färg å huden samt å ögonens
senhinnor, förefans samt dessutom å
bröstet några spridda hampfröstora blåaktiga fläckar, (blödningar i huden) ett
symtom, som likaledes brukar uppkomma efter förgiftning med fosfor.
Den 24 dennes afled Landbergs barn,
14 dagar gammalt.
Det av Landberg framfödda fostret
var 43 ½ c.m. långt, mycket magert (i saknad
af underhudsfett) hade skrynklig hud,
beklädd med ullhår, och ansigtet var,
hvad man kallar, gubbaktigt, hvilka
förhållanden tydde på, att detsamma vore
födt i 32a levnadsveckan, sålunda 8
veckor förtidigt, och, enligt hvad erfarenheten lärer, endast under de mest
gynnsamma omständigheter lefnadsdugligt.
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Någon obduktion å det döda fostret
anser jag ej vara behöflig.
Till sist vill jag upplysa, att Landberg
inför barnmorskan Fru Ekholm samt
fröken Kristina Borg aflagt samma bekännelse som för mig.
Östersund den 27 Mars 1893.
C.E. Moberg
Stadsläkaren”

I anledning häraf har Emma Kristina
Landberg tagits i förhör, hvarvid hon vidgått riktigheten af de uti doktor Moberg
ofvan intagna skrifvelse lemnade uppgifter samt berättat: att hon, som under
Oktober månad sistledet år märkt sig
vara i hafvande tillstånd, tisdagen den
28 sistförflutne Februari kommit på den
tanken att söka fördrifva fostret, hvarför
hon, som då befann sig uti sin dåvarande bostad uti Pål Perssons sterbhusdelegares gård å Hornsberg Frösö socken
af detta län tagit tvenne bundtar fosfortändstickor, hvilka hon, efter att
hafva borttagit pappersomslaget, nedlade
i en kopp, innehållande varmt kaffe,
samt låtit dem der qvarligga till påföljande onsdagsafton, den 1e i denna
månad, då hon i afsigt att fördrifva
fostret i sin bemälda bostad å Frösön urdruckit kaffet, att hon ej
erfarit några inverkningar af giftet förrän söndagen den 5e i nyssnämnde månad, då hon haft kräkningar samt
känt smärtor i magen, i anledning
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hvaraf hon besökt stadsläkaren
Moberg för erhållande af läkarhjelp;
att hon ej intagit något mera fosfor
eller annat fosterfördrifvande medel
samt att ej någon preson härvid varit
henne behjelplig eller derom egt vetskap.
Om sina förflutna lefnadsomständigheter har Landberg uppgifvit, att hon
är född den 20 November 1872 i Kyrkås socken af detta län och oäkta dotter
till Brita Larsson – Landberg, hvilken
ännu lefver och är boende här i staden
och 12 år efter dotterns födelse ingått
äktenskap med arbetaren Axel Fredrik
Landber, hvilken påföljande år aflidit,
att hon gått i folkskolan, der hon lärt
sig läsa och skrifva samt vid 16 års
ålder beredt tilll H.H. Nattvard, som
hn 13 gången år 1888 begått i Östersunds
kyrka, att hon vistats hos sin moder
till på hösten 890, då hon erhöll tjenst
hos Majoren G. Mühlfeldt härstädes,
hvarest hon qvarstannat till våren 1891,
och derifrån flyttat till vice kommissionslandtmätaren G.A. Lauritz å
Frösön, hos hvilke hon tjenat till
på hösten samma år, att hon då kom
i tjenst till salgtaren J.P.Sandahl, och
qvarstannat der till på våren 1892, då
hon återvände hem till sin moder, att
hon sedermera bott hos henne i två
månader, sysselsättande sig med tillfälligt arbete, hvarefter hon i Augusti
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månad samma år begivit sig till Lits
socken och arbetat derstedes hos åtskillige
bönder i tvenne månader, att hon sedermera återkommit hit till staden samt
arbetat å härvarande ångbryggeri i två
månader, hvarefter hon flyttat till Pål
Perssons sterbhus-delegares gård å Honrsberg och bott derstedes, försörgande sig
med tillfälligt arbete, till den 6e innevarande Mars månad, då hon återinflyttat till sin moder uti gården no
36 vid Prestgatan här i staden, att hon
är ogift ,men har ett lefvande gossebarn
födt den 28 Januari 1892, att hon aldrig tillförne varit för brott tilltalad samt
för löpande året kyrko- och matalsskrifven här i staden.
Med anledning af hvad som förekommit har Emma Kristina Landberg inmanats i häktet i afbidan på
Konungens Befallningshafvares förordnande om rannsakning inför vederbörlig domstol.
Östersund i Stadsfiskalkontoret den
27 mars 1893
CR. Svensson
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