Dalaröklubben 1910

DN 17 juli 1909
Volontär dömd för bedrägeri
Visby. Fredag. Volontären vid
Gotlands artillerikår Johan Adolf
Nikolaus Utterman, född i Dalarö
1889, har idag af krigsrätt för
undanhållande från krigstjänsten
samt diverse stölder och bedrägerier dömts till sammanlagt nio
månader och nio dagars
straffarbete samt ett års vanfrejd.

Rollenhagen, Westberg, Rollenhagen,
Johansson, Adolf Utterman, Nils Westberg

Johan Adolf Nikolaus Utterman
född 9 september 1889, bördig från Dalarö.

Anm 1:
Volontär: Är en person som erbjuder sina tjänster
frivilligt och utan att kräva någon betalning,
Vanfrejd: En minskning i ära med därav följande minskning
i medborgerliga rättigheter och förmåner, vilken är
förbunden med begåendet av skamliga eller nesliga
förbrytelser.
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Johan Adolf Nikolaus Utterman som dömdes 1909 tog ingen lärdom därav och begick nya brott 1911.

DN 2 November 1911

Den långfingrige vaktmästare på hotell Lindqvist vid Drottninggatan,
Adolf Utterman stod på måndagen under tilltal vid rådhusrättens sjätte
avdelning, hvarvid han utan vidare erkände de olika tillgrepp,
förskingringar och förfalskningar som förut omnämnts i polisrapporten.
Åklagaren, stadsfiskal Stendahl, öfverlämnade härefter målet till rättens
pröfning och yrkade ansvar på Utterman.

Se DN klipp på sidan 2 som tar upp åtalspunkterna.
Adolf dömdes till tre år fängelse och avtjänade sitt straff på Långholmen (Straffarbete).
Hur hans liv sedan gestaltade sig vet vi inte, mer än att han gifte sig och fick tre barn
och dog 44 år gammal, se sidan 3.
Se även bild 2798 som visar Adolf Uttermans deltagande i Dalaröklubbens festligheter.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2017 .

DN 2 November 1911
Anm 2:
Adolf Utterman var brorson till Mathilda Utterman som bl.a. bedrev caféverksamhet i fastigheten
Wallinvägen 25.

Johan Adolf Nikolaus Utterman, född på Dalarö.
1889-09-09 död 1934-06-21
Adolf flyttade 1904 tillsammans med sin syster Helny till Stockholm.
De bodde under perioden 1904-1905 tillsammans
på olika adresser.
Styrmansgatan 11
Styrmansgatan 3
Riddargatan 33
Helny flyttade tillbaka till Dalarö 1905-08-26,
därefter flyttade Adolf tillbaka till Dalarö 1905-10-27.
Adolf flyttade från Dalarö till Visby 1907-11-16.
Adolf flyttade in i Visby 1907-11-19
Adolf döms 1909 till 9 mån och 9 dagars straffarbete och vanfrejd
för stölder och bedrägerier.
Adolf flyttar från Visby 1910-05-01 till Östermalm, Stockholm
Adolf flyttar in till Östermalm (Matteus församl.) 1910-05-24
Adolf döms 1911 till 3 års straffarbete och vanfrejd för stöld och
förfalskning. Adolf släpps fri 1914-11-10.
1915 bor Adolf på Västmannagatan 12, Stockholm
Adolf gifter sig 31 dec 1915 med Sigrid Albertina Vilhelmina Engström
och får tre barn.
1916-01-30 Tord Karl Gustaf Adolf
1917-01-08 Tordhis Maria Isabel...
1920-06-26 Ulf Sigurd Torvald Adolf
Adolf med familj flyttade från Lidingö 1925-10-24 till Apelbergsgatan
58 B i Stockholm.
Adolf avled 44 år gammal.
Var då bosatt på Södermannagatan 18, Stockholm

