Yppig kvinna orsakade mord
På måndagseftermiddagen
råkade två män i slagsmål inne
i antikaffären Spetsar och
klenoder, vilket slutade med att
en av männen knivskars till
döds.
Butiksföreståndaren Yngwe Munter berättar
hur en av männen hade kommit in i affären
strax efter tvåtiden. Denne hade gått omkring
ett längre tag, innan han till slut fastnade
framför en marmorbyst. Den föreställde en
välformad kvinna skapad av den kända
italienska skulptören Vincent X. Denna byst
kom att få en stor betydelse i det dramatiska
dödsfallet.

Den förste mannen, som sedan identifierades
som Pelle Svensson, hade blivit helt betagen
i marmorstatyn och hade börjat köpslå om
den med affärsinnehavaren.
− Men jag ville absolut inte skänka bort
henne, sa Yngwe Munter, så jag höll stånd
och gav mej inte.

Konversationen hettade till
Mitt i konversationen dök den ökände
antiksamlaren från staden, Axel von Pös upp.
Han var snart framme vid bysten och började
att köpslå, och så var en het konversation
igång.

− Axel är ju känd för att ha gott om kosing,
det vet väl alla, och stå och vifta så där med
plånboken som han gjorde, det var ju rena
styggelsen, de må jag säga.

Handgemäng utbröt
Butikföreståndaren berättar för Allehanda
Nyheter att de båda männen började att slåss
och att hårda ord utväxlades emellan de båda.
Pelle Svensson lär enligt Yngwe Munter sagt
något i stil med ”Översittarfasoner och
penningstinna hanne”, och det var i det
ögonblicket som fullständigt tumult utbröt.
Pelle Svensson hade därefter snappat åt sig
en gammal silverkniv från 1700-talet som låg
på en rokokåbyrå bredvid honom och utan
betänkligheter stuckit den rakt i in i Axel
von Pös mage. Denne hade ramlat rakt på
marmorbysten som föll i golvet, där den
splittrades. Det var på hennes yppiga men
sönderslagna delar som polisen senare fann
den mördade Axel von Pös.

Jakten
Polisen tog direkt upp jakten på mördaren.
Han hittades så småningom sittande på en
parkbänk utanför Fredens önskebrunn i
Vindfallsängen.
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