
Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund 
Avskrift av Protokoll 10 maj 1893 
Sunne Tingslags häradsrätt, AIII:5, Dombok urtima ting 

Protokoll, hållet vid särskilt samman- 
träde under lagtima vintertinget med  
Sunne tingslag å länscellfängelset  
i Östersund den 10 Maj 1893. 

 
Närvarande: undertecknad, Brottmålsdomare i Jemtlands län, såsom 
ordförande samt såsom ledamöter följande, nemligen: 

Häradsdomaren  Per Andersson i Gärde 
Nämdemannen  Johan Hansson i Mellbyn  
 Carl Bengtsson i Fillsta 
 Faste Olofsson i Valla 
 Per Nilsson i Slandrom 
 Johan Näslund i Vagled 
och Magnus Perssoni Berge 

 
S.D. I skrifvelse, som den 7 innevarande månad kommit under- §1 
tecknad tillhanda, hade domhafvanden i Jemtlands vestra dom Remiss ang 
saga Herr Häradshöfvdingen och Riddaren Sten Beck af skäl 
som funnes anförda i en till Kungl Majts och Rikets Svea  
Hofrätt aflåten, i bestyrkt afskrift skrifvelsen vidfogad anmä- 
lan, till undertecknad öfverlemnat att här nedan omförmälda  
rannsakning handlägga. 
 
S.D. Sedan denna HRt vid under den 19 nästlidna April månad §2 
förehafd ransakning med för fosterfördrifvning häktade Emma Rannsakning med häkta- 
Christina Landberg från Östersund uppskjutit den fortsatta ran- de Emma Christina Land- 
sakningen till framdeles uträttade dag, så företogs nu densam- berg i Östersund 
ma ånyo, dervid i Åklagarens Länsmannen E. Ångmans 
närvaro den tilltalade af fängelsebetjeningen inför Häradsrät- 
ten framfördes. 
 Sedan Rätten beslutat, att ransakningen fortfa- 
rande skulle med afseende i målets beskaffenhet hållas 
inom slutna dörrar, samt protokollet från föregående 
rannsaknings tillfälle blifvit uppläst och lemnadt utan an- 
märkning, föredrogs följande utlåtande: 
”Till etc Undertecknad, som från etc. se – Bil A. 
Målet öfverlemnades häruppå till pröfvning, dervid 
Åklagaren yrkade ansvar å Landberg för fosterfördrifning; 
och afsades efter öfverläggning följande 
 
 Utslag: 
Emedan tilltalade Emma Christina Landberg från 
Östersund frivilligt erkänt, hvad ock af i målet före- 
komna omständigheter vinner stöd, att hon, som i bör- 
jan af Juli månad nästlidna år blifvit hafvande 
och i nästpåföljande Oktober månad blifvit för- 
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1893 den 10 Maj 
 
 
vissad om sitt hafvandeskap, i afsigt att döda eller fördrifva 
sitt foster onsdagen den 1 sistlidna Mars månad i sin till- 
fälliga bostad å Frösön urdruckit en till hälften fyld kopp 
med kaffe, hvari hon förut upplöst fosfor af två 
buntar fosfortändstickor, förty och då i målet jemväl är  
utredt, ej nämnde att tilltalade Landberg under den 10 i 
sist anförmälda månad framfödt ett ofullgånget foster, 
som några dagar derefter aflidit, är äfven att det af 
Landberg för ändamålet nyttjade medel är af den be- 
skaffenhet, som i 14 kap 26§ straff-lagen afses; pröf- 
var HRtn med åberopande af nämnda lagram rätt- 
vist döma henne Emma Christina Landberg att för 
fosterfördrifning hållas till straffarbete. Ett år sex månader; 
och förpligtar Landberg att godtgöra statsverket förskjutna 
vittneslöner med tillhopa Fyra kronor 50 öre; skolande till 
följd af detta utslag Landberg fortfarande i häkte hål- 
las. 
  (Lång besvärshänvisning) 
 Som ofvan. 
  På Häradsrättens vägnar 
   Albert Olsén 


