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FÖRORD 
Något som är bekant för de flesta författare, och sannolikt även för många 
andra, är att förordet till en bok faktiskt är det allra sista som skrivs innan 
boken trycks. Denna bok är inget undantag i det avseendet. För oss som har 
arbetat med den är nu några månaders skrivande till ända. 

Fröet till de texter som vi nu presenterar planterades nog egentligen ganska 
långt tillbaka i tiden, och hade då ingenting att göra med några planer på att 
vi som forskare skulle producera texter av föreliggande slag. Vare sig den är 
sprungen ur intresserat läsande om amerikanska gangsters i Rekord-
Magasinet på 1950-talet, eller ur fascination för färgstarka actionskildringar i 
seriealbum och på film på 1990-talet, delar vi båda som författat denna bok 
en ickeakademisk böjelse för de såväl tragiska som spännande människo
öden som är relaterade till miljöer och händelser som brukar betecknas som 
avvikande. Trots att vi i själva verket representerar två skilda generationer av 
sociologer har vi därför lyckats förena oss i en skrivarglädje, och i ett histo-
riesociologiskt intresse inte bara för samhällsförhållanden under olika tids
epoker utan även för det som döljer sig bakom skiftande sociala strukturer 
och kulturer. Förhoppningsvis ger bokens innehåll och karaktär uttryck för 
detta. 

För den som läser boken torde det framgå tämligen snart att den inte 
tillkommit i något försök att hävda sociologiämnets företräde i relation till 
andra akademiska discipliner. Vi har snarare känt oss fria att tillämpa analys
redskap och beröra teman som knyter an till flera skilda discipliner. De 
läsare som ser sig som företrädare för exempelvis historia, etnologi, social
psykologi, medieforskning, juridik eller teologi kommer snart att märka att 
vi tämligen oförväget och pragmatiskt hämtat stoff från deras discipliner. 
Detta beror på att vi har funnit det nödvändigt att röra oss över gamla och 
invanda ämnesgränser när vi företagit analyserna i boken. Detta är givetvis 
inte helt oproblematiskt eftersom vi därmed samtidigt rört oss på marker som 
vi inte alltid känt oss helt förtrogna med. Å andra sidan har vi säkerligen inte 
heller kunnat dölja att vi i grunden tänker och analyserar på sätt som antag
ligen främst sociologer känner igen sig i. Därmed inte sagt att den skrivform 
eller det framställningssätt som boken representerar är gängse bland svenska 
sociologer. Varken de historiska teman, som genomgående utgör den grund
läggande empirin i vaije kapitel, eller de enskilda kapitlens tämligen 
essäistiska karaktärer torde vara speciellt hemvana för våra nutida sociolog
kollegor här i landet. 

Boken skall ses som en avrapportering av ett forskningsprojekt, 'Brotts
lingen och samhället - mot en diskursens ordning?', som beredvilligt finan
sierats genom ett treårigt forskningsanslag från Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Delar av manuset diskuterades vid ett 
seminarium anordnat av professor Lars-Göran Tedebrand vid avdelningen 
för historisk demografi, institutionen för historiska studier, Umeå Univer
sitet. Detta seminarium, som inbegrep dryftandet av ett antal intressanta 



frågor i anslutning till tolkningar av mord- och dråpfallen, gav oss både 
värdefulla synpunkter och stimulans till att fullfölja boken. Vidare vill vi 
rikta ett varmt tack till den oppositionsgrupp vid Sociologiska institutionens 
högre seminarium som, under kollegan Mattias Strandhs ledning, tog sig an 
våra texter. Seminariet inrymde många intressanta diskussioner som inspi
rerar oss såväl när vi nu lägger sista handen vid detta manus, som inför fram
tida arbete. 

Bokens innehåll skall betraktas som ett gemensamt projekt där såväl Ulf 
Drugge som Simon Lindgren har ingått. Detta förord samt inlednings- och 
avslutningsavsnitten är samförfattade. I övrigt har skrivandet av bokens 
enskilda kapitel delats upp mellan författarna, även om vi båda i långa och 
ingående diskussioner tillsammans har bidragit till den slutliga utformningen 
av samtliga avsnitt. Således har Ulf Drugge skrivit kapitlen 1, 3,4, 7, 8 och 9 
medan Simon Lindgren har skrivit kapitlen 2, 5 och 6. 

Umeå i mars 2001 

Ulf Drugge och Simon Lindgren 
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History is everywhere. It se eps into the soil, the sub-soil. Like rain, or 
hail, or snow, or blood. A house remembers. An outhouse remembers. A 
people ruminate. The tale differs with the teller.1 

ATT NÄRMA SIG DET OUTGRUNDLIGA 
När den ryske historikern Aron Gurevitj i en av sina böcker försöker närma 
sig medeltidsmänniskans föreställningsvärld, tar han fasta på en formel som 
tycks ha varit gångbar bland medeltida filosofer, nämligen att "individuum 
est ineffabile", d v s att 'individen är outsäglig'.2 Trots att skillnaderna 
mellan de lärda medeltida personligheter som Gurevitj skildrar och de som 
finns beskrivna i denna bok måste betecknas som högst påtagliga, skulle 
formuleringen lika gärna kunna gälla ett antal av de mördare, dråpare och 
länsmän som framträder som nyckelaktörer i denna bok. Trots att ett starkt 
intresse för enskilda människoöden, samt för de tankar och föreställningar 
som legat bakom olika handlingar, drivit oss under vårt skriv- och analys
arbete, måste vi samtidigt tillstå att de psykologiska och mentala aspekter 
som är relaterade till enskilda individer endast måste utgöra sekundära inslag 
i boken.3 Som sociologer är vi snarare intresserade av att betrakta händel
serna och gestalterna i ett vidare socialt sammanhang. När vi studerar de 
märkliga, udda och bisarra händelser som vi har funnit i en samling rannsak-
ningshandlingar, relaterade till mord- och dråpfall från olika delar av 
Sverige, är det främst frågor som rör de sociala miljöer som de olika indi
viderna befunnit sig i som bildar utgångspunkter. Av detta kan läsaren sluta 
sig till att det för en sociolog närmast eviga temat om förhållandet mellan 
den enskilde individens handlande och tankar, och det omgivande samhället 
utgör en av de centrala dimensioner som innehållet i denna bok kretsar kring. 

Andra dimensioner som i högsta grad präglar denna bok är tiden och 
rummet. Franz Kafka lär i ett samtal med Gustav Janouch ha sagt att: "Ur 
livet kan man ganska lätt hämta många böcker, men ur böcker får man bara 
lite, lite liv."4 Den insikt som Kafka förmedlar träffar även oss. Visserligen 
har vi under arbetet med denna bok av naturliga skäl inte konfronterats 
direkt med de livsöden och de händelser som vi skildrar. De 'liv' vi tar oss 
an kan enbart nås indirekt via den i och för sig enorma mängden av 

' O'Brien 1994:3. 
2 Gurevitj 1997:15-33. 
3 Michel Fo ucault (1975b:x) skriver, i inledningen till boken om fa llet P ierre Rivière, angå-
ende balansgången mellan den vetenskapligt analytiska ambitionen och faktumet att denna typ 
av dokument har en förmåga att beröra att studiens uppkomst motiverades av: "the beauty of 
Rivière's memoir. The utter astonishment it produced in us was the starting point". 
4 Janouch 1991:27. 

1 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

historiska källor som finns att tillgå i olika arkivsamlingar i landet. De källor 
som förmedlat de 'liv' vi skildrar består i första hand av rannsaknings-
handlingar tillkomna för mer än hundra år sedan i högst skif tande miljöer. 
Trots detta har vi gång på gång förvånats över den rikedom på målande 
detaljer, symboler och känslor, och över de öppna såväl som underförstådda 
motiv, 'betydelser' och stämningar som kommer till uttryck i de domböcker 
som domstolar för mer än hundra år sedan gett upphov till. Detta är vi 
förvisso inte ensamma om att ha upplevt. Den allt digrare litteratur som 
under de senare decennierna utnyttjat domstolsmaterial är ett bevis på detta. 

Vi har hela tiden umgåtts med känslan av att ingen händelse och inget 
människoöde tycks vara det andra likt. Denna känsla består trots att alla 
dessa rannsakningsprotokoll måste ha nedtecknats i sammanhang där man i 
hög grad måste ha följt standardiserade rutiner i syfte att inpassa innehållen i 
en rättslig praxis. En sådan insikt skulle i själva verket kunna upplevas som 
en mardröm för en sociolog som söker efter sociala mönster. Varje fall vi 
beskriver tycks vid första påseende inbegripa så många dimensioner, en 
sådan mängd möjligheter till reflektioner och kommentarer utifrån skilda 
perspektiv, att vi ibland har känt vanmakt inför vårt material. Vaije enskilt 
fall som vi har tagit oss an skulle sannolikt kunna ge upphov till 'många 
böcker', för att återknyta till Kafka! Det har därför varit nödvändigt att 
disciplinera arbetet, att avgränsa det och finna framställningsformer som för 
analyser av åtminstone några av dessa dimensioner framåt. För att därmed 
göra vårt skrivande meningsfullt och samtidigt undvika att bli helt fångade i 
källmaterialets rikedom, har vi försökt hålla oss inom våra 'egna' historie
sociologiska ramar. 

Sociologin måste betraktas som en jämförelsevis bred disciplin. Man kan 
förenklat säga att den huvudsakligen intresserar sig för studier av 
människors sociala liv; allt mänskligt liv som kan tänkas ha någon form av 
social mening. I själva verket torde dock vaije sociolog ha sin egen bild av 
vad 'sociologi' innebär. Gemensamt för de flesta sociologer är i vilket fall 
som helst betoningen av att studera det sociala livet i det moderna och 
industrialiserade samhället. En arsenal av metoder och teoretiska ansatser 
har därför utvecklats för att motsvara en sådan betoning. De tongivande 
inriktningarna inom den svenska sociologin understryker i hög grad denna 
bild. 

En begränsad skara av sociologiska forskare har emellertid tänkt sig att inom 
disciplinen även inrymma vad man skulle kunna benämna historiesociologi. 
Denna form av sociologi är inriktad mot att analysera historiska fenomen 
och händelser, men man närmar sig dessa med metodologiska och teoretiska 
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grepp som är utvecklade i de sociologiskt relaterade traditionerna.5 Historie
sociologiska perspektiv kan med fördel tillämpas vid studier av brott och 
brottslingar, rättsliga reaktionsmönster och strafformer. I boke n kommer 
historiesociologiska analyser av processer som knyter an till begrepp som 
social kontroll, avvikande beteende, marginalisering, institutioner och pro
fessioner att företas. Även om sådana begrepp kan ge en föraning om att 
analyserna främst syftar till att framställa generella utsagor där den histo
riska dokumentationen blir av sekundär betydelse, är ambitionen i själva 
verket att problematisera sociologiska föreställningar om icke rums- och 
tidsbundna s k sociala former och övergripande generaliseringar av sociala 
förändringsförlopp i relation till motsvarande föreställningar om fenomen 
som historiskt unika och bundna till bestämda kontexter i tid och rum. Av 
detta skäl kommer framställningarna i boken att så långt det är möjligt och 
med hänsyn till att göra texten något så när överskådlig att vara källnära. 
Endast på detta sätt ger man rättvisa åt det rikhaltiga källmaterial som boken 
bygger på. 

ATT BETRAKTA DET APARTA I EN HISTORISK KONTEXT 
Ur mötet mellan de historiska och sociologiska disciplinerna har något som 
man skulle kunna kalla för en historiskt konkretiserande sociologi vuxit fram 
sedan slutet av 1950-talet. Den makrobetonade inriktningen har onekligen 
varit tongivande inom denna form av sociologi.6 Denna bok är dock ett 
uttryck för den mer källnära och kvalitativt inriktade historiesociologiska 
forskning, som bland annat influerats av den s k Annales-skolans plädering 
för en problemorienterad historieskrivning grundad på tidigare outnyttjade 
källor (t ex rättegångshandlingar), och av engelska socialhistoriker som E P 
Thompson.7 Vidare är vårt studieobjekt av en alldeles speciell karaktär. Att 
studera markant avvikande personer, beteenden, fenomen och händelser i tid 
och rum, för att sedan göra anspråk på någon form av rekonstruktion av 
socialt komplexa sammanhang, är förbundet med särskilda antaganden och 
utgångspunkter. 

På en övergripande nivå har vi influerats av grundtankar som står att finna 
hos de klassiska sociologerna. Man kan med fog påstå att Max Weber är den 
av dessa tänkare som i sitt perspektiv ligger närmast de historiska analy
serna. Han ansåg att såväl samhällsvetenskapen som de humanistiska 
disciplinerna måste betraktas som knutna till sociala och historiska situa
tioner. Hos Weber finns alltså vad man skulle kunna kalla för ett tidrums-

5 Drugge & Johansson 1997:9. 
6 Se t ex i bid 1997:13. 
7 Jfr Drugge 1997:46ff. 
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perspektiv, d v s en övertygelse om att studiet av olika tankesystem måste 
ske mot bakgrund av de sociohistoriska sammanhang i vilka de tagit form. 
Den weberianska sociologin ser den materialistiskt inriktade analysen som 
otillräcklig, och pläderar för ett ökat fokus på traditioner och kulturella 
mönster. I Webers intresse för mänskliga aktörer i relation till socialt hand
lande läggs vidare stor vikt vid människors varierande subjektiva erfaren
heter. De historiska ambitionerna blir tydliga i såväl hans religions
sociologiska som hans politiska analyser.8 Grundtanken om att det sociolo
giska betraktelsesättet lan bistå historiska analyser av sociala processer i tid 
och rum delas av en rad forskare inom såväl den mikro- som den makro-
orienterade historiska sociologin.9 

Ett annat arv som även det har satt sina spår i denna bok kommer från det 
forskningsfält som kan benämnas awikelsesociologi. Denna inriktnings upp
gång, blomstring och fall beskrivs av den brittiske kriminologen Colin 
Sumner, som lokaliserar faltets födelse hos Emile Durkheim och dennes text 
om sociologins metodregler från 1895.10 Hos Durkheim finns det ingen 
koppling mellan ett samhälles lagar och ett objektivt giltigt normsystem. 
Man skulle till och med kunna tänka sig en situation i vilken 'lagen', snarare 
än det som betecknas 'kriminellt' eller 'avvikande', står för den degenere
rade moralen. Enligt Dürkheims synsätt bestäms vad som är kriminellt 
respektive normalt av ett samhälles 'kollektiva medvetande'. Vidare hävdar 
Durkheim att brottslighet är nödvändig och förenad med de elementära 
villkoren för allt socialt liv. Förekomsten av kriminalitet säkrar att moralen 
och rätten utvecklas på ett normalt sätt. Ibland kan också normbrott ha en 
revolutionär sprängkraft och därmed förespegla den framtida normen. I 
Dürkheims tankar kan man spåra rötterna till den avvikelsesociologiska 
traditionens plädering för ett relativt avvikelsebegrepp: Avvikande beteende 
är beteende som i ett givet socialt sammanhang definieras som sådant. Detta 
beskrivs på följande sätt i ett par texter som kan hänföras till den nämnda 
inriktningen: 

Deviance is not a property inherent in certain forms o f behavior; it is a 
property conferred upon these forms by the audiences which directly or 
indirectly witness them.11 

8 För översikter över dessa se t ex Weber 1986 och Schroeder 1992. 
9 Här kan nam n som Norbert Elias, Michel Foucault, Raymond Aron, Theda Skocpol, 
Barrington Moore och Charles Tilly nämnas. För översiktliga beskrivningar av ämnesområdet 
se Drugge & Johansson 1997:19-71 ochTörnqvist 1991:241-280. 
10 Sumner 1994. 
11 Erik son 1964:11. 

4 



Med dödlig utgång 

Beteende är alltså avvikande endast om individen i fråga är underställd de 
regler som beteendet bryter mot. Vilka regler en viss individ är under
ställd beror dels på vilka kollektiv han är medlem i, dels på vilka roller 
han har inom dessa kollektiv.12 

Åberopandet av denna tradition kan tyckas motsägelsefullt i anslutning till 
ett projekt som i själva verket rör lagbrott eftersom det sociologiska awikel-
sebegreppet snarast tagit form som ett verktyg för att fånga in de avvikande 
beteenden som inte utgör lagbrott, men som ändå innebär överskridanden av 
normer. Vår ambition med denna bok är dock inte att betrakta de individer, 
miljöer och handlingar som framträder i materialet endast ur ett rättsligt och 
juridiskt perspektiv. Vi har därmed ingen strävan att förringa det stora allvar 
och den djupa tragik som präglar de fall som tas upp, men vi vill samtidigt se 
bortom lagbrotten i sig för att vidare analysera och diskutera gärnings
männen (och i något fall gärningskvinnorna) i relation till de sociala, histo
riska och kulturella tidrum som de facto synliggörs via det rika källmate
rialet. I dessa diskussioner utgår vi från olika sociologiska synsätt och 
begrepp som aktualiseras av det diskuterade fallets speciella karaktär. En 
genomgående influens utgör dock Georg Simmels resonemang omkring s k 
sociala former som av Lewis A Coser sammanfattas på ett kärnfullt sätt: 

Though there i s but little concrete similarity bet ween the behavior dis 
played at the court of Louis XIV and that displayed in the main offices of 
an American corporation, a study of the forms of subordination and 
superordination in each may reveal underlying patterns common to both. 
On a concrete and descriptive level, there w ould seem little connection 
between, say, the early psychoanalytic movement in Vienna and the 
Trotskyist movement, but attention to typical forms of interaction among 
the members o f these groups reveals that both are importantl y shaped by 
the fact that they have the structural features of the sect.13 

Simmel menade alltså att det snarare var de underliggande formerna för 
social interaktion än det ytliga innehållet i de sociala situationerna som 
sociologin skulle intressera sig för. Denna tanke är av stor betydelse för 
historiesociologin i och med att den är relaterad till frågan om historiska 
företeelsers individuella särart. Den som strikt ansluter sig till Simmel skulle 
hävda att ett betraktande av historien genom 'sociologiska glasögon' innebär 
ett fokus på händelsers uniformiteter snarare än på deras unika karaktär-
istika. Det som vi ser som poängfullt här är problematiserandet av historiska 
händelsers placering längs den glidande skalan mellan generellt och speci

12 Cohen 1973:25. 
13 Coser 1965:7. 
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fikt. Hur de fall vi har studerat skall relateras till denna diskussion är en fråga 
som vi brottats med under hela arbetets gång, och som vi får anledning att 
återkomma till i bokens sista kapitel. 

Valet att studera just de grova våldsbrotten (mord, dråp och misshandel) är 
sprunget ur ett vetenskapligt intresse för det aparta och skrämmande. Vi 
menar att man, genom att analysera hur man närmat sig extrema personer 
och händelser, kan avslöja något om det samhälle i vilket det inträffade ter 
sig extremt och avvikande. Med hjälp av det rika materialet kan alltså olika 
definitionsprocesser och normer via såväl folkliga som olika professioners 
reaktioner synliggöras. Vi har här låtit oss inspireras av några författare som 
har visat på hur studier av brottslighet kan vara ett förhållandevis finkänsligt 
instrument när det gäller att teckna detaljerade bilder av historiska epoker 
och sammanhang.14 Vissa av dessa har influerat oss på ett direkt sätt, d v s i 
begreppsanvändning och analysstrategier, medan andra har satt sina spår i 
denna bok på ett mer indirekt sätt. 

Den franske filosofen, historikern och sociologen Michel Foucault, som 
myntade begreppet 'diskurs', har varit en av de viktiga influenserna.15 Detta 
inte minst genom boken om Pierre Rivière där målet var att, med utgångs
punkt i ett mordfall, diskutera de diskurser med olika ursprung, former, upp
byggnader och funktioner som sammanstrålade i de dokument som till
kommit i relation till händelsen. Men Foucault har också inspirerat oss på ett 
mer allmänt sätt genom sitt intresse för 'det andra' och för historiskt be
stämda förhållningssätt till avvikande grupper.16 Vår syn på den källnära 
metoden, och dess potential när det gäller att synliggöra diskurser och de 
professioner ur vilkas samspel dessa uppkommer, ligger nära den som 
Foucault står för. Vidare delar vi hans idé om att en positiv sidoeffekt av 
arbetssättet kan vara att man visar på vilka typer av arkivmaterial som fak
tiskt finns tillgängliga för analys. 

Två studier som också bör nämnas i detta sammanhang är den finske histo
rikern Heikki Ylikangas', av våldskriminaliteten i Sydösterbotten under 
1700- och 1800-talen, samt den tyska historikern Regina Schultes, av rätts
fall i 1800-talets Bayern. Båda dessa författare har genom sitt sätt att 

14 Ett belysande exempel här är Tobias' studie av sambanden och beröringspunkterna mellan 
förändringar i kr iminalitetens karaktär och de sam hälleliga omvälvningar som industrialise
ringen och urbaniseringen under 1800-talet innebar. Tobias 1967. 
15 Begreppet diskurs skall hä r förstås som sätt på vi lka vårt vet ande och t änkande omkring 
samhälleliga feno men och hän delser ord nas i olika socia la och his toriska sammanhang. Se 
Foucault 1975b; 1991. 
16 Se t ex Foucault 1973; 1975a. 
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levandegöra och problematisera historiska skeenden knutna till kriminalitet 
med hjälp av rättegångsmaterial arbetat i en anda som inspirerat oss, även 
om de var och en i detalj haft metodologiska tillvägagångssätt som skiljer sig 
såväl från varandras som från vårt. 

Ylikangas illustrerar i sin bok hur såväl sociokulturella som geografiska 
faktorer påverkar förekomsten av brott.17 Han menar att förklaringarna till 
den höga förekomsten av våldsbrott i 1700- och 1800-talens Österbotten 
måste sökas i regionens särdrag. Han konstaterar efter en genomgång av en 
stor mängd rättegångshandlingar att våldet var mest utbrett bland de grupper 
som vid tidpunkten hade låg social status eller var hotade av en nedåtgående 
ståndscirkulation. Ylikangas visar vidare på hur regionens ekonomiska struk
tur och dess grad av förmögenhetsskillnader påverkade förekomsten av våld. 
Ytterligare en faktor som Ylikangas lägger stor vikt vid är att den aktuella 
regionens värdesystem i hög grad var inriktat mot tävlan och konkurrens, 
varför toleransen mot awikare minskade. 

Schulte argumenterar i sin bok för att man genom ett studium av konflikter 
och lagöverträdelser - snarare än av vad som av auktoriteter, myndigheter 
och andra aktörer formaliserats som 'normalt' - kan erhålla kunskaper om 
den kultur som råder i den miljö där dessa äger rum. I detta val av tillväga
gångssätt bygger Schulte på E P Thompsons tanke om att studiet av atypiska 
episoder eller situationer kan möjliggöra upptäckten av de implicita nor
merna i en given sociohistorisk kontext. Detta är också en viktig utgångs
punkt för analyserna i denna bok. Det som är av störst vikt, i sociologiskt 
hänseende, när man studerar domstolshandlingar är inte textens ytliga inne
börd utan snarare det som kan läsas mellan raderna. Som Schulte skriver: 

The order of their utterances is predetermined, following superficially the 
canon of questions of the police officers, the investigating magistrates and 

18 finally the judges. 

Det var ur den process som innebar det civila samhällets kolonialisering av 
landsbygden, som handlingarna uppkom. På den ytliga nivån talar rätte
gångshandlingarna, med förnuftets och rationalitetens språk, om vad man 
finner vara 'sanningen'. Det som dock är av vikt att blottlägga är de möten 
mellan individer, världar och normsystem som utspelas i rättssalen. I den 
oomtvistliga och logiskt rationella domen har, som Schulte uttrycker det, 

17 Exempelvis uppvisar krigsår historiskt relativt sett låga brottsfrekvenser, medan goda 
skördeår uppvisar höga frekvenser. Ylikangas 1985. 
18 Schulte 1994:13. 
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fragment av en annan verklighet försvunnit. Återberättandet av en handling, 
vare sig den är kriminell eller inte och vare sig den har begåtts eller inte, kan 
ge stora mängder sociologiskt intressant information om historiska samman
hang. 

On the surface they have to do with the offense; but at a deeper level they 
constitute the sphere in which the house was set on fire, a deer poached, a 
child killed.19 

Att det inte är brottet i sig, utan snarare de sociala miljöer och relationer som 
återberättandet av det synliggör, som bör fokuseras belyses inte minst av 
Schultes egen diskussion av mordbrandsfall i Bayern från 1879 och 1900.1 
hennes analys av dryga hundratalet fall av detta slag tycks en nästan hel
täckande bild av bondesamhällets sociala struktur, problem och konflikt
centra tecknas. Samtliga av dessa aktualiseras också i anslutning till olika 
delar av vårt material. Det rör bl a sådana teman som arbetets centrala roll 
och den laddade relationen mellan husbonde och underordnad. Vidare be
lyses bygemenskapens karaktärsdrag i form av solidaritet å ena sidan och 
social kontroll, misstankar och uteslutning å den andra. 

Avslutningsvis kan vi anknyta till de resonemang som förs av historikern 
Eva Österberg i essäsamlingen "Folk förr". I hennes texter om brott, ära, 
böter och skam möts många av de tankar som anförts ovan, och vårt grund
läggande förhållningssätt delar därmed en hel del med Österbergs. Hennes 
strävan att diskutera eviga globala fenomen och deras uttryck i skilda miljöer 
och tider påminner om Simmels tankar om hur 'sociala former' strukturerar 
historien. Österberg talar också om hur studiet av brott ger oss unika kun
skaper, som annars kan förbli dolda, om erfarenheter och attityder hos stora 
grupper av befolkningen. Genom att studera domböcker och annat arkiv
material kan man komma åt själva rättskipningens praxis i stället för att 
stanna på den skrivna normens, dvs lagtextens, nivå. Slutligen tar Österberg 
upp den spänning mellan det atypiska och det typiska som den som studerar 
avvikelser har att hantera. 

När vi studerar rättsfall kan vi å ena sidan få kunskap om de marginella och 
atypiska människoödena. Å andra sidan är det möjligt att de som dras inför 
rätta på det hela taget är helt vanliga personer som involverats i händelser 
som är typiska för det historiska skede som de lever i.20 

19 Ibid 1994:15. 
20 Österberg 1995:121. 
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När det gäller de förhållandevis extrema brottsfall som tas upp i denna bok 
är nog detta en sanning med modifikation. Få, eller kanske ingen, av de 
mördare som vi kommer att diskutera skulle kunna föras till den kategori 
som Österberg kallar för 'helt vanliga personer'. Den viktiga poängen kvar
står dock: Såväl abnormalitet som normalitet synliggörs via normbrotten. 

FRÅN TANKE TILL HANDLING 
Den här bokens innehåll bygger på analyser av ett källmaterial som insam
lats inom ramen för projektet Brottslingen och samhället - mot en diskursens 
ordning. Detta projekt har finansierats genom medel från Humanistisk 
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR). Projektet kommer i korthet 
att presenteras här. Tonvikten i detta avsnitt ligger vid att försöka visa på hur 
olika inslag i projektet är relaterade till tillkomsten av föreliggande bok. 

I dagens massmedia möts vi gång på gång av reportage om händelser som i 
olika avseenden måste betecknas som frånstötande, avskyvärda och ångest-
laddade för många. Samtidigt tycks sådana händelser fascinera, utan att man 
alltid kan reda ut vad fascinationen egentligen bottnar i. Inte så sällan hand
lar dessa reportage om grova brott som ofta framkallar såväl debatter som en 
hel del indignation. De yttringar som exempelvis grova brott framkallar kan 
man, för att använda Foucaults ovan nämnda begrepp, kalla för 'diskurser'. 
Dessa diskurser innehåller ofta inslag som man känner igen från gång till 
annan. Andra inslag som föranletts av grova brott kanske företer mer aparta 
yttringar, helt enkelt därför att ett fall trots allt sällan liknar ett annat. I 
reportage och indignerade debattartiklar blir sällan skuldfrågor problematise-
rade, utan belyses ofta i närmast endimensionella termer. Olyckorna får sina 
syndabockar och brottsförövarna ger upphov till sina stereotypiseringar. 
Intresset för att granska problematiker som rör sådana diskurser tycks ha till
tagit på senare år. Samtidigt tycks alltfler historiskt orienterade forskare ha 
insett hur rikhaltiga rättegångsprotokoll och andra relaterade handlingar och 
dokument är som källor för att belysa fler aspekter än de som direkt är rela
terade till brotten i sig. 

I samband med att projektet sattes igång deklarerades att det huvudsakliga 
syftet med det skulle vara att systematiskt analysera de diskurser som omgett 
ett antal mer eller mindre uppmärksammade rättsfall. Dels skulle sådana 
diskurser studeras som var lokalt förankrade och dels sådana som genom en 
alltmer allmänt förekommande massmedial exponering kom att leda till en 
både regional och nationell spridning. Detta för att uppmärksamma både de 
diskurser som kom till uttryck folkligt, exempelvis via de vittnesmål som 
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framfördes i rättegångarna och eventuellt även i efterföljande upptecknade 
traderingar, och de som kom till uttryck via vissa bestämda nyckelaktörer. 
De aktörer som främst avses här är de som på olika sätt innehade vitala posi
tioner under de rättsliga processernas gång och som var knutna till exempel
vis rättsväsende, kyrka och skilda medicinska professioner. 

Inom ramen för det projekt som beskrivs här behandlas, förutom rättegångs
handlingar och annat myndighetsmaterial, även dagspress. Exempel på 
analyser av pressmaterial finner vi i denna bok speciellt i kapitlen 2 och 5 
och sådana analyser förekommer även som uppföljningar av flera av de 
andra fallen. Ett av projektets grundantaganden är nämligen att man, genom 
att analysera på vilket sätt olika aktörer och intressen närmat sig extrema 
händelser och personer, kan avslöja något sociologiskt intressant som går 
utöver de aparta händelserna i sig. 

Tidsmässigt begränsar sig projektet till perioden från 1826 fram till sekel
skiftet 1900. Avgränsningen bakåt i tiden hänger samman med två omständ
ligheter. För det första accentuerade ett kungligt brev år 1826 behovet av att 
i domstolarna kunna straffriförklara tilltalade med hänvisning till mental
sjukdom, en möjlighet som i och för sig fanns redan tidigare men som detta 
år för första gången reglerades via ett dokument liktydigt med en lagtext.21 

Därmed kom den medicinska professionen på ett påtagligt sätt att vinna 
insteg i den rättsliga processen. För det andra hänger avgränsningen samman 
med att fangelseväsendet i landet omorganiserades i samband med att 
'Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket' tillkom 1825. Fängel
seväsendets omorganisation fick konsekvenser som påverkar källäget. Från 
och med denna tidpunkt kom standardiserade fångregister som rörde landets 
olika läns- och kronocellfangelser att framställas. I dessa registrerades samt
liga intagna månadsvis map namn, brottsrubricering, häradsrätt där brottet 
lagfördes samt utfallet av denna lagföring. Efterhand utvidgades denna regi
strering av häktade till att även omfatta uppgifter om ålder, födelseort, yrke, 
hemort samt signalement. I och med att dessa fångregister öppnar möjlig
heter för att få en överblick över tilltalade personer har de bildat urvalsramar 
för detta projekt.22 

Geografiskt har urvalet huvudsakligen varit strategiskt. En avgränsning av 
de mord- och dråpfall som faller inom ramen för bokens analyser har defi

21 "Kongl. Maj:ts och Rikets Swea hofrätts universal, angående föreskrift huru förfaras bör då 
en för brott tilltalad person upgifw es wara eller wid gemin gens begående hafwa warit 
wansinnig, och ifråga om han s befriande, på så dan gru nd, från an swar up står; Utfärdat i 
Stockholm den 12 april 182 6". SFS 1826:561. 
22 Begreppet tilltalad motsvarar vad man idag avser med åtalad. 
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nierats på så sätt att de ska ha inträffat inom fyra såväl geografiskt som 
historiskt, befolkningsmässigt och näringsmässigt tämligen skilda regioner i 
landet. De utvalda områdena är Norrbottens, Västernorrlands och Örebro län 
samt Göteborgs stad. Avsikten med detta urval är att ge studien en större 
analytisk skärpa än vad den hade fått om mord och dråp i hela landet skulle 
ha belysts. Samtidigt far studierna genom det strategiska urvalet av regioner 
en större generell tyngd än om ett enda område skulle ha valts. Bakgrunden 
till urvalet av regioner är följande: Norrbottens län utgör e n glest befolkad 
'landsända' där rurala miljöer dominerar men där även relativt sett gamla 
gruv- och bruksmiljöer fortlevde under 1800-talet. Här finns även en 
intressant dimension som kan sammanfattas i termer av ett 'gränsland' med 
såväl en samisk som en finsktalande befolkning, som ger förutsättningar för 
att belysa speciella kultur- och etnicitetsaspekter (se kapitel 8 och 9). Inom 
Västernorrlands län finns ett äldre administrativt centrum (Härnösand) samt 
ett område, som efterhand blev den första mer omfattande industrialiserade 
regionen i landet (bl a Sundsvall och dess omnejd samt Ådalens nedre del). 
Fall som knyter an till Västernorrland återfinns bl a i kapitel 2 och 3. Örebro 
län representerar såväl ett gammalt administrativt centrum (Örebro), och ett 
antal mindre städer (Askersund, Lindesberg och Nora) som mellansvensk 
slättbygd (Närkeslätten) med jordägande adel och frälsebönder, torpare och 
statare som brukare. Dessutom omgärdar ett antal bruks- och gruvmiljöer 
slättbygden, främst i norra länsdelen. Fall som är relaterade till olika miljöer 
i Örebro län finns bl a i kapitel 1 och 7. Göteborg representerar, mot bak
grund av ovanstående regionala beskrivningar, givetvis först och främst den 
snabbt framväxande urbana miljön. Staden Göteborg som social miljö, 
speglad genom ett antal fall av grovt våld, bildar underlag för hela kapitel 4. 

De fall som studerats är, som tidigare nämnts, huvudsakligen sådana där 
någon som häktats blivit åtalad för antingen mord eller dråp. Dessa brotts
typer måste såväl 'folkligt' som rättsligt betraktas som allvarliga. Det finns 
ingen anledning att anta att det förekommit några helt avgörande föränd
ringar i den rättsliga och 'folkliga' bedömningen av dem, vilket ju är fallet 
med exempelvis olika typer av ekonomiska brott samt sedlighets- och miljö
brotten. Ett generellt urvalskriterium beträffande de rättsfall som projektet 
inbegriper är att de behandlats på härads- eller rådhusrättsnivå inom någon 
av de utvalda regionerna. Merparten av målen har dessutom även behandlats 
i en av landets två befintliga hovrätter vid denna tid, Svea- och Göta hovrätt. 
Uppföljningar av vad det slutliga utfallet blivit när fallen prövats i en högre 
rättsinstans har regelmässigt gjorts. I något fall, exempelvis i kapitel 4, har 
behandlingen vid hovrätt belysts. 
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Urvalet har dock inte endast avgränsats med utgångspunkt i brottstyper och 
regioner. Ytterligare avgränsningar har gjorts, för att möjliggöra analyser av 
såväl tidstypiska som mer specifika fall map varierande kontextuella 
betingelser och sociala och kulturella förhållanden. Urvalet av enskilda rätts
fall har varit både systematiskt och strategiskt. De urvalskriterier som 
tillämpats tar dels hänsyn till den tidsperiod när brotten förövats, dels 
beaktas brottens karaktär och slutligen har en bedömning av källmaterialens 
kvalitet företagits. Vid den sistnämnda bedömningen har vad som kom fram 
i målen genom vittnesförhör, via partsinlagor eller genom olika myndighets
personers skrivelser beaktats. Allmänt har syftet med urvalet varit att skapa 
ett analysunderlag bestående av en uppsättning fall som uppvisar en jämnare 
fördelning över centrala variabler, som de tilltalades kön, ålder, sociala bak
grunder och positioner, än vad den faktiska fördelningen bland de tilltalade i 
realiteten gav upphov till. Exempelvis är fler kvinnor och fler samer repre
senterade i de studerade fallen än vad andelen kvinnor och samer bland 
grova våldsbrottslingar egentligen skulle motsvara vid ett representativt 
urval. Det är således delvis brottens och de tilltalades relativa egenart som 
har styrt urvalsprinciperna. 

Det konkreta urvalsförfarandet gick till på följande sätt: Som underlag upp
rättades ett register över samtliga rättsfall rörande mord, dråp, vållande till 
annans död, barnamord, fosters läggande å lönn samt mordbrand under den 
studerade tidsperioden och inom de områden som projektet omfattar. Som 
underlag för upprättandet av detta register utnyttjades, som nämnts, fång
registren över interner vid länsfangelserna och de s k kronohäktena. Dessa 
register innefattar brott som rubricerats i samband med att den misstänkte 
häktats. Trots att häktade för mord och dråp långt ifrån alltid blev dömda för 
det brott de inledningsvis tilltalades för, kan man utifrån fångregistren 
åtminstone i grova drag bedöma omfattningen av kända brott i de aktuella 
kategorierna under olika tidsperioder och fördelade över de regioner som 
valts ut. 

Hela den period som har studerats (1826-1899) har delats in i kortare tids
perioder som motsvarar signifikanta förändringar av såväl straffrättsliga 
förutsättningar som brottsutvecklingens karaktär under 1800-talet. I grova 
drag kan tre tidsperioder urskiljas: 1826-1849, 1850-1864 och 1865-1899. 
Den första av dessa perioder inbegriper en omfattande och generell uppgång 
i antalet grova våldsbrott per capita. Strafformerna utgjordes av kroppsstraff 
och ett icke försumbart, men i ett internationellt perspektiv tämligen måttligt, 
avkunnande av dödsstraffet på härads- och rådhusrättsnivå. Detta var be-
straffiiingsformer som i stort sett föreskrevs redan i 1734 års missgärnings-
balk (se vidare nedan) och som med smärre korrigeringar kom att bestå 
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linder första hälften av 1800-talet. Nästa period, som alltså omfattar åren 
1850-1864 avslutades med att den nya strafflagen trädde i kraft vid böljan av 
år 1865. Straffrättsligt motsvarar perioden en gradvis humanisering av 
strafformer, dels genom att spö- och risstraffen avskaffades 1855 men 
framför allt genom att hovrätterna i allt större utsträckning omvandlade 
dödsstraffen till fängelsestraff i olika former. Den tredje och avslutande 
perioden, 1865-1899, representerar perioden mellan den nya strafflagens 
etablerande och seklets slut. 

Två av de ovannämnda perioderna har sedan mer eller mindre godtyckligt 
tudelats så att fem tidsperioder motsvarande 1826-39, 1840-49, 1850-1864, 
1865-1880 och 1881-1899 utnyttjats vid det slutliga urvalet av fall. För var 
och en av dessa fem tidsperioder har samtliga mord och dråp i regionerna 
inventerats. Inventeringen har syftat till att inom vaxje period finna både 
typfall, dvs fall som med små variationer återkommer under den aktuella 
tidsperioden, och fall som i olika avseenden måste betecknas som avvikande 
från typfallen. Avvikelserna kan dels ha att göra med brottens karaktär, dels 
med att fallen har inslag som rör straffriförklaring med hänvisning till 
mentalsjukdom (dessa fall kommer att behandlas i en efterföljande bok), och 
dels med att fallen innehåller annan straffrättslig och rättsprocessuell proble
matik som i olika avseenden är specifik. Dessutom har som sagt hänsyn 
tagits till rättegångshandlingarnas innehåll och kvalitet. Fördelningen av ur
valet av fall med avseende på tidsperiod och region framgår av nedanstående 
tabell: 

Tabell 1. Urvalet av mord- och dråpfalf3 fördelade över tidsperioder och regioner. 
Siffra inom parentes avser genomsnittligt antal fall per år. 

1826-39 1840-49 1850-64 1865-80 1881-99 

Norrbotten 7(0,5) 13(1,3) 9(0,6) 23(1,4) 56(2,9) 108(1,5) 
Västernorrland 15(1,1) 16(1,6) 18(1,2) 14(0,9) 13(0,7) 76(1,0) 
Örebro 19(1,4) 9(0,9) 29(1,9) 25(1,6) 11 (0,6) 93(1,3) 
Göteborg 4(0,3) 6(0,6) 13(0,9) 2(0,1) 4(0,2) 29(0,4) 

45(3,2) 44(4,4) 69(4,6) 64(4,0) 84(4,4) N=306 

Om man räknar något på detta underlag kan man, de små bastalen till trots, 
få en uppfattning om förekomsten av dessa typer av brott i de olika regio

231 tabellen ingår i sjä lva verket följande brottsrubriceringar: mord, dråp, vållande till annans 
död, dödlig m isshandel sam t alla fo rmuleringar av ty perna 'de laktighet i. ..', 'försök till...' 
och 'misstänkt för... ' kombinerade med dessa brottstyper. 
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nerna under de olika tidsperioderna. Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att skillnaderna mellan regionerna är påtagliga. Några särskilt iögonfallande 
tendenser i tabellen kan i korthet kommenteras. För det första kan man 
notera att siffrorna för Västernorrlands län och Göteborgs stad i betydande 
avseenden illustrerar likartade utvecklingslinjer men på olika nivåer, vilket 
visar på faktumet att våldsbrottsligheten under 1800-talet främst var en 
landsbygdsföreteelse. För det andra uppvisar Örebro län högre nivåer än 
övriga regioner under majoriteten av tidsperioderna. Regionens avvikelse 
med avseende på våldsbrott kan förstås mot bakgrund av dess centrala läge, 
betraktat ur ett 1800-talsperspektiv. De allfartsvägar som gick genom länet 
spelade i det förindustriella Sverige en viktig roll när det gällde transporter 
mellan kusterna, och längs dessa kom folk ofta samman i mer eller mindre 
fast sammansatta sociala konstellationer på värdshus och andra mötesplatser. 
Slutligen är uppgången i Norrbottens län under den sista perioden anmärk
ningsvärd, inte minst betraktad i ljuset av de övriga tre regionernas låga antal 
våldsbrott per år under dessa år. Ingen definitiv och fullständig förklaring till 
Norrbottens avvikelse kan ges. Man kan emellertid konstatera att en stor del 
av morden och dråpen i området under denna period ägde rum i de sär
präglade regionerna i lappmarken (se kapitel 9) och Tornedalen (se kapitel 
8). 

Förutom rättegångsprotokoll har även andra dokument utnyttjats vid redovis
ningarna och analyserna av fallen. En hel del av dessa finns vanligtvis inklu
derade som inneliggande handlingar i rättegångsprotokollen medan andra 
hämtats från olika myndighetsarkiv. Exempel på sådana dokument är proto
koll som rör målens fortsatta behandling vid hovrätt eller register med note
ringar om den dömde när denne fanns på någon av landets centrala straff
anstalter. Andra dokument kan ha föranletts av provinsial- eller fängelse-
läkares bedömningar av den tilltalades mentala tillstånd, eller av att någon 
präst avgivit frejdebetyg eller haft konsultationer med den tilltalade. Ytter
ligare källor som utnyttjats och som på något sätt är relaterade till brotten 
utgörs av husförhörslängder och dagspressens rapportering. De olika doku
mentens tillkomst, såväl med avseende på upphovskälla som syften, kommer 
att klargöras i anslutning till att de redovisas. Dessutom måste källorna be
dömas utifrån de tidssammanhang inom vilka de är tillkomna. Källkritiska 
förhållningssätt, med något olika tillämpningar, anläggs fortlöpande i ana
lyserna. Centrala frågeställningar kan i relation till dessa källor bli: I vilka 
termer omtalas brotten och brottslingarna i olika källor som representerar 
skilda aktörer? Vilka teman är därmed återkommande och hur är dessa 
teman knutna till skiftande sociala och kulturella kontexter? Kan man ur
skilja mönster, motsägelser eller brytningar i resonemang som härrör från 
olika professioners sätt att förhålla sig till enskilda våldsbrottslingar? 
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RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR UNDER TIDSPERIODEN 
1826-1899 
Bedömningar av utvecklingstendenser när det gäller brottslighet beror dels 
på vilket tidsperspektiv man har, dels på när i en utveckling man gör sina 
bedömningar och slutligen på vilka jämförelser man gör med motsvarande 
tendenser på annat håll. Ett åskådligt exempel på hur sådana faktorer påver
kar bedömningen av utvecklingstendenser beträffande mord och dråp ges 
här. 

När den svenska våldsbrottsligheten skulle analyseras 1875 kunde skol
mannen och fysikern Per Adam Siljeström24 (1815-1892) utifrån tillgänglig 
statistik för tidsperioden 1750-187025 konstatera, att antalet mord och dråp i 
Sverige hade ökat påtagligt från 1800-talets böljan och fram till den aktuella 
tidsperiodens slut. Detta konstaterande kvarstod även när han tog hänsyn till 
folkmängdens tillväxt. I syfte att söka komma fram till hur omfattande den 
"totala förstörelse[n] af menniskolif ' var inbegrep Siljeström, förutom anta
let mord och dråp, även barnamord och självmord i sina analyser. Han fann 
då att den sistnämnda kategorin uppvisade en ökning som var iögonfallande. 
Han betraktade detta som "sjukliga förhållanden af en synnerligen svår art, 
[både] / ... / i afseende på det enskilda lifvet [och] I ... ! samhällslifVet". 
Eftersom han ansåg det vara "fara värdt, [med en] alltför bred basis af 
osedlighet och dåliga passioner, ur hvilken sådana slags fenomen kunna 
frambryta", såg han som sin uppgift att försöka komma underfund med vilka 
sociala och psykologiska faktorer som kunde ligga bakom dessa 
utvecklingstendenser. Om man fick insikter om detta, kunde man hoppas på 
"ett förbättrande af lifsvilkoren i ena eller andra hänseendet". 

Siljeström använde självmordens snabba ökning - antalet var fyra gånger 
fler 1870 än 1750 - som en grund för en diskussion om "ökad sedlig depri
vation" och "ett sedligt tillbakagående". Genom att bl a studera de knapp
händiga uppgifter som han fann om orsakerna kom han fram till att man: 

24 För citat och hänv isningar till Siljeström som följer, se Siljeström 1875. Pehr Ada m 
Siljeström var 'skolman', vetenskapsman och politiker. Han blev fil dr 1836 och följde två år 
senare med på fra nsmannen Pa ul Ga imards no rdpolsexpedition. Un der åre n 1844-1 847 var 
Siljeström docent i ex perimentell fysik. Han innehade också, under olika perioder, positioner 
som gymnasierektor, folkskoleinspektör och riksdagsman. Han ansågs vara 'framstegsvänlig'. 
25 Siljeströms stati stik bygg er på dat a frå n Tab ellverkets be folkningsstatistik, som böljad e 
utvecklas 1749 och som man kan betrakta som världens äld sta kriminalstatistik beträffande 
mord och dr åp. Som an dra lan d i världen ut vecklade Sverig e 1830 en m er egentlig kr imi
nalstatistik. Första landet med sådan statistik var Frankrike och året för tillkomsten av denna 
statistik var 1825. Se Verkko 1946. 
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I... ! svårligen [kunde] undgå att häraf draga den slutsatsen, att i allmän
het sj elfmorden mindre vittna om de svårigheter uti kampen för lifvet, 
som föranledas af yttre, naturliga orsaker, än om inflytandet af moraliska 
lyten. 

Han drog därmed slutsatsen att orsakerna kunde härledas ur: 

/ ... / en tillväxt uti alla ! ... I dåliga egenskaper hos menniskan, hat och 
afund, högmod, egennytta, njutningslystnad och lättsinne m. m., hvilka i 
och för sig aldrig synas i brottmålsannalerna, men hvilka , der de finnas, 
fräta den sedliga grunden och i sina naturliga konseqvenser leda t ill de 
ytterligheter, som här afhandlats. 

Siljeström nöjde sig emellertid inte med endast dessa slutsatser, utan ville gå 
ytterligare ett steg i sina analyser. Utgångspunkten för hans fortsatta resone
mang var att människans starkaste instinkt måste vara "lifvets bevarande", 
medan dess motsats, "brottet, lasten, det sedligt onda", måste utgöra 
"afvikelsen, undantaget". Efter att Siljeström pekat på det "utomordentliga 
framåtskridande[t] I... I i vissa riktningar" konstaterar han att det är: 

I... I högst osannolikt, att lika framsteg skulle hafva gjorts äfven i andra 
riktningar. Tvärtom är det nästan oantagligt, att menskligheten på samma 
gång skulle kunna med lika fart utveckla sig till något bättre i alla 
riktningar, utan fast hellre kan man taga för gifvet, att stor förkofran i ett 
hänseende icke köpes utan tillfälliga förluster i ett annat. 

I detta sammanhang kan man inte undgå att dra vissa paral leller till socio
logen Emile Durkheim (1858-1917) och begreppet 'anomi', dvs normlös-
het,26 och till raden av teorier som utvecklats med anomibegreppet som 
utgångspunkt. Man skulle kunna säga att Siljeström utvecklade ett embryo 
till en anomiteori.27 

Nu råkade hans analys infalla vid en tidpunkt när antalet mord och dråp var 
speciellt högt i landet. Senare bedömningar av mordens och dråpens relativa 
omfattning i Sverige under 1800-talet har vid jämförelser med motsvarande 
data från andra länder visat, att de var förhållandevis låga. Den finske 
statistikern Veli Verkko har, när han jämfört våldsbrottslighetens omfattning 

26 Durkheim 1897/1993:203-242. 
27 För en disku ssion av tillä mpningar av be greppet 'anomi' inom kriminologin, se Clin ard 
1964, Lindgren 1998b:26. 
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i Sverige och Finland for hela perioden 1754-1940, kommit fram till följande 
ståndpunkt: 

Utvecklingsriktningen inom brottsligheten mot liv i Sverige har visat en 
långsamt avtagande tendens, i motsats till vad fallet har varit i Finland, 
där toppsiffrorna ha nåtts först under innevarande århundrade. I fråg a om 
händelser, som äro ägnade att befordra våldsbrottsligheten, har det 
tjugonde seklet i Finland blivit en verklig häxkittel. I Sverige visar oss 
utvecklingen av brottsfrekvensen mot liv bilden av ett folk, som under 
lång tid har levat under normala förhållanden.28 

Den svenske rättshistorikern Erik Anners går ännu längre i detta avseende: 

Det statistiska material[et] från 1800-talet tyder /... / på att man i Sverige 
I ... I återvände till en mer idyllisk tid med mindre besvärande krimi
nalitet. Fö rmodligen var detta anledningen till att mera drama tiska brott 
väckte ett stort uppseende i pressen och ledde till något av en legend
bildning kring de mördar- o ch rånarligor, som uppträdde till och från i 
olika delar av landet.29 

När man betraktar våldsbrottens utveckling mellan 1826 och 1899 kan man 
konstatera att perioden ingalunda var så enhetlig som Siljeström ville göra 
gällande. Tiden från 1826 och fram till 1840-talets senare del kännetecknas 
exempelvis av en mycket betydande ökning av såväl antalet registrerade som 
dömda för mord och dråp i landet per capita. Denna ökning har ofta satts i 
samband med den i stort sett motsvarande ökningen av alkoholkonsum
tionen, en aspekt som kommer att belysas närmare i kapitel 8. Vålds
brottslighetens utveckling blev som den framträder i brottsstatistiken efter 
1800-talets mitt och fram till sekelskiftet 1900 mer ojämn. Generellt sjönk 
exempelvis antalet dömda för mord och dråp till en betydligt lägre nivå i 
slutet av detta sekel än den som uppnåtts före seklets mitt. Bilden är dock 
något splittrad. Exempelvis ägde en betydande uppgång av antalet mord och 
dråp rum under perioden från mitten av 1860-talet fram till 1870-talets 
början. Denna ökning sammanfaller inte bara med en ökad alkoholkonsum
tion utan också med såväl missväxt och nödår i en stor del av landet (främst 
under åren 1868-1869) som med den omfattande industrialiseringsfas som i 
allra högsta grad blev påtaglig i vissa delar av landet omkring år 1870. 
Påfallande är dessutom den nedgång av antalet mord och dråp per capita som 

28 Verkko 1946. 
29 Anners 1997:121. 
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inträffade under 1870-talet. Den landade på samma nivå som i böljan av 
1800-talet och kom sedan att hålla i sig seklet ut30 

De fall som passerar revy i denna bok måste givetvis relateras till de sociala, 
ekonomiska, politiska och kulturella kontexter som omger dem. Man kan på 
goda grunder anta att dessa kontexter har förändrats under den tidsperiod 
motsvarande tre fjärdedels sekel som fallen speglar. Bland de kontextuella 
inslagen som måste beaktas spelar de rättsliga ramarna av naturliga skäl en 
mycket stor roll, eftersom de mått och steg som rättsliga myndigheter och 
aktörer vidtagit i allra högsta grad påverkat hur fallen framträder i de källor 
som utgör de mest centrala utgångspunkterna för analyserna i boken. 

Rätts- och strafftänkandet 
Visserligen ligger inte tonvikten i denna bok vid att analysera domstolsfallen 
rättshistoriskt. Däremot anger de rättsliga ramarna vissa bestämda analytiska 
förutsättningar som kommer att redovisas här. De rättsliga förutsättningarna 
under 1800-talet skiljer sig nämligen på vissa avgörande punkter från hur 
domstolsväsende, rättsskipning och straffpåföljder ser ut idag. För att kunna 
belysa straffrättens utformning i Sverige under 1800-talet måste man dess
utom gå så långt tillbaka som till det lagkomplex som kom till 1734. En hel 
del förändringar kom till från detta år och fram till nästa stora straffrätts
reform 1865. Mycket av straff- och påföljdstänkandet under 1800-talet hade 
dock sina rötter i det föregående seklet. Samtidigt följde det rättsliga tänk
andet enligt rättshistorikern Erik Anners "i sin allmänna orientering I ... I 
kulturströmningama under olika epoker". Anners menar exempelvis att: 

I  . . .  I  n ä r  F r a n k r i k e  v a r  k u l t u r e l l t  p å  m o d e t ,  v a r  d e s s  r ä t t s v e t e n s k a p  o c h  
lagstiftning det också. När Tyskland efterträdde Frankrike som kulturellt 
moderland, gick rättsvetenskapen i samma riktning.31 

Innan vi återkommer till dessa 'kulturströmningar' kan man konstatera att 
luthersk lära och kyrkosyn fick stor betydelse för rättsordningens utveckling 
i Sverige från och med reformationen och under hela 1800-talet. Som ett 
belysande svenskt exempel på kyrkans betydelse brukar man anföra det s k 
konventikelplakatet som kom till stånd 1726 och som upphävdes först 1858. 
Enligt detta var alla privata andakter och gudstjänster förbjudna. Endast 
husandakt i enskildhet var tillåten. Böter, fängelse eller tom landsförvisning 
kunde vänta den som överträdde detta plakat. 

30 Se von Hofer 1985:1-6. 
31 Anners 1983:200. 
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Prästerskapet var av allt att döma en konservativ maktfaktor, inte minst när 
det gällde utformningen av straffrätten i landet. Spåren av det naturrätts-
tänkande som fick stor spridning på andra håll i Europa redan under 1600-
talet blev exempelvis förhållandevis svaga i 1734 års lag.32 Bibeln, och 
framfor allt det mosaiska strafftänkandet, betraktades som en auktoritativ 
rättslig källa åtminstone fram till upplysningsidéemas genombrott under 
1700-talets senare del. Prästerskapet kom därmed att bli ett redskap för stats
maktens inflytande. Anners pekar även på, vad han benämner, prästerskapets 
'politiskt propagandistiska uppgift'. Det var exempelvis i första hand genom 
kyrkan som medborgarna blev informerade om gällande lagstiftning: 

Viktigare lagar och förordningar skulle läsas upp i kyrkan, och på kyrk-
dörren eller särskild anslagstavla an slogs meddelanden av rättslig karak
tär. Eftersom alla konfirmerade i princip var skyldiga att vid risk gå i 
kyrkan på söndagarna hade statsmakten genom denna medieteknik för
säkrat si g om att dess påbud blev kända och inpräntade i undersåtarnas 
minnen.33 

I och med 1734 års lag fick Sverige för första gången en allmän lag som 
skulle gälla alla landets medborgare. Rättshistoriker brukar hävda att denna 
lag var konservativ såtillvida att den i många stycken byggde på en medel
tida grund och att den var präglad av ett mosaiskt tänkande, men att den 
samtidigt var modernt utformad genom sin klarhet och tydlighet och att den 
bl a därigenom bidrog till att godtyckliga tolkningar minimerades.34 

Det strafftänkande som dominerade i 1734 års lag byggde på avskräckning 
och vedergällning. Dödsstraffet och frihetsstraffen var de viktigaste straff
formerna medan bötesstraffen spelade en mer underordnad roll. Den svenska 
straffrättskipningen tycks dock i jämförelse med den som tillämpades i fler
talet rättsligt och politiskt tongivande länder i Europa, t ex Tyskland, Frank
rike och England, ha varit relativt mild.35 Fängelsestraffen motsvarade 
strafftider från ett år till livstid. Vanligare än fängelsestraffen var straffarbete 
på någon fästning eller kunglig borg, en strafform som efterhand avveck
lades efter 1800-talets mitt. Enligt 1734 års lag stadgades dödsstraff för 68 
olika brott, ett antal som dock var relativt måttligt i jämförelse med vissa 
andra europeiska länder.361 och med 1734 års lag avskaffades stympnings-

32 Ibid:84. 
33 Ibid:70. 
34 Jfr ibid:84 & Inger 1997:132. 
35 Anners 1964. 
36 I En gland st adgades dödsstraff för hela 220 olika brott i bölja n av 1800 -talet. Se Anners 
1983:158. 
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och gatuloppsstraffen medan spöstraffen för män och risslitning för kvinnor 
bibehölls. 

Under inflytande av framför allt upplysningstidens idéer och den italienske 
rättsfilosofen Cesare Beccarias (1738-1794) straffrättstänkande37 kom en del 
av straffrätten att förändras. Beccaria var anhängare av naturrätten. Före
trädare för naturrättstanken hävdade att rättsordningen var en del av själva 
världsalltet. Med förnuftets hjälp skulle de naturgivna, eviga lagarna kunna 
upptäckas och förstås. Gustaf Hl, som själv var påverkad av upplysnings
tidens tänkande, bidrog i hög grad till att straffrätten reformerades. År 1772 
förbjöds tortyr som medel för att framtvinga erkännanden. Från och med 
1778 skulle alla dödsdomar underställas Högsta domstolen38 för prövning. 
Kungen var själv motståndare till att dödsstraff verkställdes för vissa brott, 
bl a barnamord, misshandel av ämbetsman, dråp, mordbrand, rån och röveri. 
Han genomdrev därför förändringar som innebar att antalet brott som kunde 
leda till detta straff minskade. Detta fick i sin tur till följd a tt användningen 
av kropps- och frihetsstraff ökade.39 

Trots att 1734 års lag i sina grundfundament fortfarande var i bruk fram till 
straffrättsreformen 1865 förekom en del aktiviteter i landet på det straff
rättsliga området. Lagkommittéer tillsattes under 1800-talet med start 1811 i 
vilka förslag framfördes om att totalreformera 1734 års lag. Speciellt 1832 

37 Beccarias arbete 'Om brott och straff utk om i Sverige 1770. 
38 Egent ligen 'Konungens högsta domstol' eller 'K M:ts Högsta domstol' som tillkom genom 
den s k säke rhetsakten 178 9 som högsta r ättsliga in stans m ed bå de frä lse, dvs adel, och 
ofrälse och där kungen hade två röster. Instansen reglerades genom 1809 års regeringsform då 
ledamotskapet till ski llnad från tidigare blev ett särskilt ämbete som inte kunde förenas med 
annat ämbete. Stadgandena om frälse- och ofrä lsebörd avsk affades för övrigt 1845. I de 
sammanhang vi hä r berör tjänade H ögsta domstolen f ramför all t som de n inst ans som slu t
ligen gav sitt utlåtande över ansökningar om nåd i brottmål. 
39 Jfr In ger 1997:1 61-162. Yt terligare några ins lag när det gällde rättsinstanser där rannsak
ning och dom ve rkställdes kan h är anföras. Fram till 1850 fan ns även för grova vå ldsbrott 
såväl i Göteborg som i en del and ra st äder k ämnersrätten som för sta rättsinstans. I den na 
instans kun de ma n end ast ran nsaka i mål med grov a vål dsbrott men int e döm a. Det var i 
stället rådhusrättens uppgift att i likhet med häradsrätterna på landsbygden döma i må l med 
grövre brott. Stra ff avkunnade av r ådhus- el ler häradsrätter kunde emellertid inte verkställas 
förrän rannsakningarna och d omarna gr anskats och prövats av resp ektive h ovrätt, som va r 
Göta hovrätt för Göteborgs del och Svea hovrätt för Örebro, Västernorrlands och Norrbottens 
län. Se bl a Ing er 1976 :37. Fö r en falla nde dom föreskrevs antingen två s amstämmiga och 
ojäviga vittnesmål eller full bekännelse av den tilltalade som stöd för åtalet. En speciell form 
av åtgärd som tillämpades i enlig het med et t kungligt brev från å r 1756 o ch som v ar i b ruk 
fram till 1869 var institutet 'insättande på bekännelse'. Detta institut tillämpades när den till
talade inte erkänt brott men där bevisningen bedömdes vara omfattande men inte tillräcklig. 
År 1869 slä pptes den siste s k bekännelsefangen ut efter att ha suttit tre år i fän gsligt förvar 
utan att bekänna. Om detta institut, se Inger 1976. 
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års förslag till kriminallag kan här anföras. Förslaget betraktades av många 
som alltför liberalt. Det rönte omfattande kritik och nedröstades av två riks
dagar i följd. Företrädare för den konservativa s k historiska skolan kom att 
falla förslaget. De hävdade att all lagstiftning byggde på historiska tradi
tioner som var fast förborgade inom respektive nation och som inte gick att 
ändra på genom omfattande lagreformer.40 Först 1864 kom en ny strafflag till 
stånd.41 Denna byggde i mångt och mycket på 1832 års förslag, utan att man 
här kunde skönja några mer uppseendeväckande straffrättsliga innova
tioner.42 Några för straffrätten viktiga förändringar kan dock anföras: Antalet 
avkunnade dödsdomar kom att minska. Bland annat mildrades straffet för 
barnamord betydligt. Frihetsstraffen omfattade enligt den nya strafflagen 
dels straffarbete, dels fängelse och slutligen fängelse på vatten och bröd. Den 
sistnämnda strafformen ersatte tidigare utdömda kroppsstraff och böter. Som 
allmän princip när det gällde påföljdsval fastlades att vaije brott skulle följas 
av ett straff såvida inte gärningsmannen var under 15 års ålder.43 

Straffideologierna och fängelserna 
När man belyser hur man förr förhöll sig till brottslingen är det av vikt att 
återknyta till de olika straffideologier som det rättsliga tänkandet i 1800-
talets Sverige byggde på. Vid 1800-talets inledande decennier fanns flera 
olika skolor företrädda bland rättslärda i landet. Förutom Beccaria och hans 
naturrättstänkande hade Kants vedergällningslära betydelse för den svenska 
straffrättliga utvecklingen. Kants lära har beskrivits på följande sätt: 

[Kant] ansåg att det i denna värld rådde en balans mellan ont och gott. 
Om någon begick ett brott, rubbade det världsordning ens balans, och för 
att återställa denna balans, fordrades, att brottet måste straffas. Genom 
vedergällningen återställdes alltså jämvikten. Om brottet icke blev be
straffat skulle skulden komma att vidlåda folket, so m försummat att åter
upprätta tillståndet av rättfärdighet.44 

40 Jfr Anners 1983:216. 
41 Redan från o ch med 183 0-talet hade dock straffpåföljderna reformerats i olika avseenden. 
År 18 35 avs kaffades exempelvis rådbråkningsstraffet och 184 1 de sk ärpningar i dö dsstraffet 
som innebar högra handens avhuggande och d en döda kroppens stegling eller brännande på 
bål. Samma år av skaffades även stoc kstraffet, ett skamstraff som tillä mpats inom ky rko
tuktens ram. Âr 1855 avskaffades dessutom risstraffet och k yrkoplikten. Den för brott fällde 
skulle enligt detta skamstraff stå på en särskild pliktpall i kyr kan och d ärefter offentligt för 
församlingen bekänna sitt brott, uttrycka sin ånger och be om förlåtelse. 
42 Inger 1997:334 & 342. 
43 Jfr ibid:242-243. 
44 Ibid:234. 
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Inom den s k straffrättsskolan utvecklades olika principer för hur sådana 
idéer skulle kunna omsättas map hur påföljdsvalet i praktiken skulle ut
formas. Man talade i detta sammanhang om ekvivalensprincipen, d v s att 
lika fall skulle bestraffas lika, vidare om proportionalitetsprincipen, enligt 
vilken straffet skulle avkunnas i rättvis proportion till brottets svårighets
grad, samt slutligen om skuldprincipen, som innebar att brottslingen subjek
tivt sett kunde betraktas som ansvarig för sina handlingar.45 Kant och straff
rättsskolan brukar inordnas inom vad man benämner de absoluta straff
teorierna. 

Mot dessa teorier skall de s k relativa straffteorierna som inbegriper olika 
preventionsteorier ställas. De allmänpreventiva idéerna innebär att straffet 
syftar till att få allmänheten att avhålla sig från att begå brott, medan de indi
vidualpreventiva siktar in sig på att avhålla brottslingen från att begå nya 
brott, tiga av de preventiva idéerna kom i någon större utsträckning att 
prägla lagstiftningsarbetet i Sverige under 1800-talet, även om idéerna fanns 
företrädda i den allmänna debatten. Genom fängelsesystemets reformering 
under 1840-talet och tillkomsten av cellfängelserna kom dock de individual
preventiva idéerna att delvis omsättas i praktiken.46 

När det gäller fangelseväsendet i landet utgör året 1825 en naturlig utgångs
punkt. Då inrättades nämligen ett centralt organ, 'Styrelsen öfver fängelserna 
och arbetsinrättningarna i riket', som 1859 ombildades till Kungliga 
Fångvårdsstyrelsen och som handhade alla fangvårdsfrågor. En av denna 
styrelses första åtgärder var att klassificera samtliga fästningsfångar i landet 
map vilka brott de dömts för. Bland annat fastslogs att de som dömts för de 
grövsta brotten, såsom bl a mord, mordbrand och rån, skulle avtjäna sina 
straff på antingen Nya Älvsborgs, Carlstens eller Karlskrona fästnings
fängelser. 

Innan dessa förändringar trädde i kraft var samtliga fångar i landet intagna 
på s k gemensamhetsfångelser, som innebar "/.../ en kollektiv exploatering 
av arbetskraft, t ex i spinn- och rasphus. Det innebar också institutiona-
lisering av en odifferentierad skara av barn och åldringar, friska och sjuka 

45 Ibid:235. 
46 Inger häv dar t ex i dett a sam manhang at t det är svå rt at t utrö na om 1864 års str afflag 
byggde på v edergällningstanken eller p reventionstanken. Olika uppfattningar va r företrädda 
inom den lagkommitté som u tformade förslaget till denn a lag. Enl igt Ing er tycks ma n "[i] 
enlighet med va d som va r brukligt i svenskt lag stiftningsarbete" ha undvikit att b efatta sig 
med teoretiska meningsmotsättningar för att i s tället söka åstadkomma en praktiskt tillämpbar 
lagtext. Ibid:243. 
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samt kriminella och laglydiga".47 Flera av de i denna bok omnämnda perso
nerna, som blev dömda till långa fängelsestraff för mord eller dråp, hamnade 
på något av Sveriges fästningsfängelser. Det finns därför anledning att kort 
beröra vad som väntade en brottsling som hamnade på ett sådant. Inblickar i 
en fästningsfånges tillvaro kan bl a fas utifrån fångvårdspersonalens instruk
tioner: 

[Dessa instruktioner] sade att fangen skulle behandlas med allvar, rättvisa 
och vänlighet. !... ! Fången var [å sin sida] skyldig att, såväl mot fän gel
sets tjänstemän so m vaktbetjäning, iakttaga hövlighet, genast och utan 
motsägelse efterkomma givna befallningar och utfärdade ordningsr egler. 
När han mötte någon av fängelsets tjänstemän tog han av sig mössan tills 
denne passerat förbi. Kom befäl in i logement eller arbetssal kommende
rade ordningsmannen "Giv akt", varvid alla släppte arbetet och ställde sig 
upp med armarna utefter sidorna. I denna ställning skulle man stå sä länge 
befålet var kvar. 

Väktarna skulle tillse att inga onödiga och störande samtal ägde rum och 
att arbetet förr ättades med flit och ordning. På borggården fick fångarna 
promenera på sin fritid ! ... L Tio ostraffade år krävdes för att söka nåd 
från livstids [straffarbete] för stöld. Tjugo ostraffade år krävdes för livs
tids för mord - hade du skött dig i sexton år men blev bestraffad för t ex 
sturskhet mot befäl, fick du bölja om från noll igen. Man var skyldig att 
hålla rent o ch snyggt i logementet, samt hålla ordning på sina ensk ilda 
tillhörigheter. Vaije fånge hade en förvaringslåda vid sin sängplats.48 

Mot bakgrund av de negativa erfarenheterna av detta system förekom under 
1820-talet en debatt om det olämpliga i att under ett och samma fängelsevalv 
blanda samman fångar i olika åldrar som dessutom var i o lika grad brotts-
belastade. Man inledde diskussioner om att utveckla cellfängelser som skulle 
ge de enskilda fångarna möjligheter till att, som det hette, i ensamhet be
grunda sina öden och kanske tom komma på bättre tankar. Realiserandet av 
ett cellfangelsesystem var dock förenat med stora kostnader, varför idéerna 
kom att vila ett drygt decennium. År 1841 togs slutgiltigt beslut om att grad
vis avskaffa de s k gemensamhetsfängelserna, åtminstone för vissa kate
gorier av fångar. Det system som man då förespråkade var det s k Phila-
delphiasystemet, som syftade till att göra fängelserna till reella vårdinrätt

47 Arnelund 1994:12. Innan en av 1800-talets mest omtalade svenska brottslingar, rån
mördaren Con rad Pette rsson Te ctor, avr ättades den 18 jun i 1876 (f ö den sist a offen tliga 
avrättningen i l andet då dessutom hans medbrottsling, Gustaf Adolf Eriksson Hjert avrättades 
men på annan ort) lär han ha yttrat att "/.../ gemensamhetsfangelset gjort [Hjert och Tector] 
till vad de blev". Rudstedt 1972:258. 
48 Feiff 1999:30-31. 
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ningar, där de intagna genom undervisning, arbete och disciplin skulle göras 
till laglydiga och dugliga samhällsmedborgare.49 

Till att böija med användes cellfängelserna endast för rannsakningsfångar, 
d v s de fångar som stod under åtal men ej var dömda, och dessutom för 
fångar som var dömda till vatten och bröd. Däremot berördes inte långtids
fångarna i detta skede. I själva verket överskred antalet fångar i landet 
antalet fängelseceller under största delen av 1800-talet. Det var först under 
seklets allra sista år som en balans mellan antalet fångar och antalet fängel
seceller uppstod. I takt med att cellfängelserna byggdes upp och efterhand 
även utvidgades, kom de gamla, nedslitna fästningsfängelserna i landet att 
avvecklas. Carlstens fästning utrymdes redan 1854, Nya Älvsborgs fästning 
1866 och Varbergs fästning, som sist i raden av fästningsfängelser, år 1881.50 

SKRIVSTRATEGÌER 
Den franske historikern Michel de Certeau menar att det sätt på vilket man 
som forskare förhåller sig till ett historiskt skeende grundar sig på "en 
kombination av en social ort och 'vetenskapliga' praktiker". Med begreppet 
'social ort' syftar Certeau på faktumet att den historiska forskningen "är 
knuten till en samhällsekonomisk, politisk och kulturell produktionsort".51 

Det perspektiv som de Certeau förfäktar, och som vi i stort sett delar, får 
implikationer för hur man som forskare förhåller sig till sin egen verksamhet 
och inte minst för vilka perspektiv man anlägger på de historiska källor man 
tar sig an. De arkivhandlingar som utnyttjats i arbetet med boken har liksom 
andra handlingar som används av forskare givetvis utformats i speciella 
miljöer, bland vissa specifika professioner och med bestämda syften. Vad 
man som forskare gör när man ställs inför sådana arkivhandlingar är att man, 
som de Certeau skriver, "skiljer ut och omvandlar till 'dokument' vissa 
objekt som varit utspridda på annat håll",52 dvs man rycker ut 'objekten' ur 
sina sammanhang. Man kopierar, skriver av och sorterar om innehållet i 
exempelvis en rannsakningshandling eller en husförhörslängd. Sedan ställer 
man samman detta till något som förhoppningsvis kan relateras till ens forsk
ningssyften, eller som de Certeau lite kryptiskt formulerar denna process: 

49 Om debatten rörande vilket cellfangelsesystem den 1811 ti llsatta lagkormnittén skulle välja, 
vilket ingalunda var givet på förhand då förutom Philadelphia-systemet även det s k Auburn-
systemet hade sina förespråkare, se Inger 1997:244-245. 
50 Se bl a Feiff 1999:19. 
51 de Certeau 1978:27. 
52 Ibid:43. 
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"[man] tilldelar sig en ort genom en 'etablering av källor' - dvs genom en 
nydanande handling och genom tekniker som omvandlar ett material".53 

Vi som är författare till denna bok måste samtidigt tillstå att vi inte är histo
riker. Vi har inte riktigt den fackmässiga träningen och de institutionella 
förutsättningarna för att förlita oss på de 'konventioner' som de Certeau dis
kuterar.54 Lite optimistiskt skulle man kunna säga att vårt utgångsläge både 
inbegriper för- och nackdelar. Nackdelarna har redan antytts, nämligen 
bristen på förtrogenhet med historikerns arbetssätt och avsaknaden av insti
tutionella ramar som kan korrigera eventuella aningslösa, eller kanske rent 
av naiva, förhållningssätt visavi det historiska källmaterial vi arbetat med. 
Dessa brister skulle i bästa fall kunna vändas till något positivt. Kanske har 
vi skapat en intressant framställning på grund av att vi tänker och förhåller 
oss till källorna utifrån för historiker 'annorlunda perspektiv'. Hur det har 
blivit med den saken låter vi naturligtvis läsaren bedöma. Hur som helst har 
vi båda känt att det helt enkelt varit stimulerande att skriva denna bok. Vi har 
varit delaktiga i en process i vilken vi hela tiden ställts inför nya och sam
tidigt krävande analytiska problem, som åtminstone vi har lärt oss en hel del 
av att ta oss an. 

För att mer konkret knyta an till bokens uppläggning bör här sägas att fram
ställningen snarare är tematiskt än kronologiskt upplagd. Det huvudsakliga 
målet har varit att disponera innehållet i boken på ett öppet och synligt sätt 
för att de analytiska stegen under arbetets gång skall framstå som urskiljbara 
och därmed lätta att följa. 

Boken inleds med två illustrativa nyckelfall. En hel del av innehållet i dessa 
fall motsvarar på olika sätt skilda rättsliga förutsättningar och sociala om
ständligheter som också kommer att framträda i de fall som fortsättningsvis 
redovisas i boken. De inledande nyckelfallen syftar därmed till att initiera 
diskussioner och föregripa kontextbeskrivningar av mer grundläggande 
natur. Här avses diskussioner som berör synen på brottslingen, rättssystemets 
utformning, rättsskipningens karaktär samt pressens roll. Prov ges även på 
hur olika historiska källor utnyttjats. Bland de källor som framträder redan i 
de två inledande kapitlen återfinns, förutom rannsakningshandlingar, bl a 
kyrkoarkivens husförhörslängder, fängelsearkivens biografiböcker, stam-
och fångrullor samt pressmaterial. 

53 Ibid:45. 
54 Ibid:33. 
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Om man undantar bokens två första kapitel (del I) avhandlas två över
gripande teman. Dessa teman innefattar i sin tur ett antal mer specifika av
snitt. Senare nämnda avsnitt motsvarar de sju kapitel som följer efter de två 
första. Det första av bokens två övergripande teman (del H) belyser sociala 
likheter och framför allt skillnader mellan staden och landsbygden i 1800-
talets ruralt präglade Sverige. Det andra (del IE) innefattar analytiska 
tillämpningar av några centrala begrepp inom sociologin. De begrepp som 
avses, och som på olika sätt bildar utgångspunkter för skildringar och 
analyser av ett antal skiftande sociala miljöer i landet, är struktur, grupp och 
kultur. 

Redovisningar av två eller flera rättsfall utgör den empiriska kärnan i de 
enskilda kapitlen. Den disposition som vaije kapitel utgår från utgörs av en 
inledande tematisering följd av två eller flera fallbeskrivningar och avslut
ningsvis av en uppföljande diskussion. De inledande tematiseringarna inne
håller såväl redovisningar av centrala begrepp som några teoretiska utgångs
punkter. I inledningarna förekommer även allmänna beskrivningar av centra
la historiska omständigheter som är relaterade till det aktuella kapitlets över
gripande tema. 

Fallbeskrivningarna är i första hand baserade på härads- och rådhusrätternas 
rannsakningshandlingar men i ett mindre antal fall även på hovrätternas 
efterföljande prövningar av de aktuella målen. De är i allmänhet tämligen 
omfattande och skrivna på så sätt att de kan betraktas som relativt fristående 
i förhållande till kapitlets övriga delar. Avsikten med detta är huvudsakligen 
att fallen skall framträda som de analysunderlag de faktiskt har utgjort under 
arbetets gång. Beskrivningarna av fallen har fått något skiftande utformning. 
Detta beror delvis på att de utnyttjade rannsakningshandlingamas kvalitet 
har skiftat, men också på att vi helt enkelt låtit beskrivningarna illustrera 
olika möjliga sätt att ta sig an och sortera i det, ofta omfattande, rättegångs
material som vaije fall representerar. I några av fallbeskrivningarna har den 
rättsliga gången följts såsom de n framträder via dateringen av handlingarna 
ifråga. Vid sidan av att rannsakningstillfallena framställs i kronologisk ord
ning presenteras vidare olika skrivelser som åberopats i målen i den följd de 
framträder vid tinget. I andra fallbeskrivningar har utgångspunkten snarare 
varit att rekonstruera den tidsföljd som de olika händelser som omger ett fall 
beskriver, d v s det reella händelseförlopp som kan antas ha utspelats. 
Sammanfattningsvis har sålunda tidsföljden map när olika dokument till
kommit styrt framställningen i en del av fallbeskrivningarna, medan de fak
tiska förloppen, som händelserna kring morden eller dråpen utgjort, bildat 
grunden för hur fallbeskrivningarna kommit att ta form i andra. 
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Om presentationen av fallen i övrigt kan sägas att framställningarna är mer 
källnära än 'berättande' till sin karaktär. Detta innebär inte att vi sökt återge 
källorna 'som de är'. Som framgått ovan har rannsakningshandlingar och 
andra källor redigerats; detaljer som varit helt ovidkommande och som dess
utom inte ansetts tillföra framställningen ytterligare tidsprägel har strukits, 
vittnesmål har redigerats så att tematiskt sammanhängade uppgifter i dem 
har förts samman. 

Man måste dessutom vara på det klara med att de källor som utgjort underlag 
för fallbeskrivningarna huvudsakligen består av dokument tillkomna för mer 
än hundra år sedan. Såväl stilistiskt som innehållsmässigt bär dessa en tydlig 
1800-talsprägel. De har med dagens mått mätt ett språkbruk som måste 
betecknas som föråldrat, med gamla och numera inte gångbara begrepp och 
termer, som dessutom har ålderdomlig och tom inte helt standardiserad 
stavning. Vid sidan av det ålderdomliga språkbruket har också den ovan 
berörda rättsliga ramen satt sin prägel på handlingarnas form. Den bestämda 
tidsprägel som dessa handlingar bär har vi dock inte funnit någon anledning 
att sudda ut. En balans mellan att bibehålla så mycket som möjligt av hand
lingarnas tidsprägel men att samtidigt göra texterna läsbara har eftersträvats. 
Fallbeskrivningarna innehåller av detta skäl en del direkta citat ur de olika 
källorna. Den ålderdomliga stavningen har då bibehållits. Citaten har marke
rats med citationstecken ("). Dessutom har begrepp och uttryck som inte 
ordagrant citerats men som språkligt och/eller dialektalt anknyter till de 
historiska källorna apostroferats ('). Person- och ortsnamn har i allmänhet 
bibehållits i de former som de har i källorna. Om flera olika sådana former 
har förekommit för en och samma person eller ort, har dessa dock standardi
serats och påtalats i fotnoter. 

Varje kapitel avslutas som sagt med en diskussion. I den tas ett antal teman 
som initierats i kapitlets inledning ånyo upp. I dessa diskussioner genomförs 
analyser dels mot bakgrund av vad som tagits upp inledningsvis och dels 
med utgångspunkt i vad som framkommit via de olika fallbeskrivningarna. 

Boken avslutas med ett avsnitt som följer upp en del teman som är direkt 
relaterade till de olika kapitlen. Här företas bl a en uppföljande diskussion i 
vilken mer övergripande intryck av hur 1800-talets Sverige framträder via de 
olika källorna står i fokus. Dessutom förs i detta sammanhang en diskussion 
som rör ett av bokens övergripande teman, d v s det som rör generella 
'sociala former' i det historiska skeendet kontra geografiskt, historiskt och 
kulturellt unika företeelser och omständigheter i olika delar av det svenska 
1800-talssamhället. 
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I: TVÅ NYCKELFALL 
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I de domshandlingar som vi arbetat med inför författandet av den här boken 
finns det ett mindre antal fall som onekligen bör betraktas som nyckelfall. I 
bokens första del presenteras två sådana. Det som förenar fallen, och därmed 
gör en utförlig behandling av dem motiverad, är för det första att de givit 
upphov till omfångs- och aspektrika dokument. För det andra innebär 
diskussionen av dessa två fall att vi föregriper en rad resonemang som 
återkommer senare i boken. Båda fallen pekar såväl på viktiga aspekter av 
relationen mellan rättsystem och samhälle under 1800-talet, som på tids
typiska sätt att förhålla sig till 'brottslingen' som fenomen. Vidare illustrerar 
de två följande kapitlen det empiriska materialets generella möjligheter när 
det gäller att levandegöra sociala förhållanden förr. 
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1 DEN RÄTTSLIGA PRAKTIKEN SPEGLAD I HISTORISKA 
KÄLLOR55 

Fallet ur ett myndighetsperspektiv 
De sociala skeenden som framträder i detta inledande rättsfall inbegriper en 
mängd olika aspekter som berör 1800-talets samhällsliv, även om den händ
else som föranledde de rättsliga myndigheterna att vidta åtgärder närmast 
kan betraktas som en följd av ett omfattande brännvinsdrickande. Fallet 
inleds med att en skjutsbonde efter en av sina transporter spårlöst försvinner 
tillsammans med sina hästar och sin vagn. Detta måste ha varit uppseende
väckande i 1800-talets socialt täta svenska landsbygd. Efterhand som 
försvinnandet växer till ett brottmål med ett funnet lik och därefter med först 
en och sedan efter en tid ytterligare en, ja under en kort period sammantaget 
tre, misstänkta förövare, ökar förvecklingarna i målet. Genom de inblanda
des kringflackande livsföring kom målet dessutom att beröra skiftande 
sociala miljöer på vitt skilda platser i Sydsverige. 

Med utgångspunkt i de tilltalade personernas karaktärer får man en inblick i 
sociala awikares tillvaro under 1800-talets första hälft. Den förslagenhet 
som framför allt en av de tilltalade uppvisade, dels i frihet innan han greps 
och dels i och med att han till slut hamnade framför rättsskranket, kom i hög 
grad att anstränga den dåtida rättsapparaten. En mängd aktörer knutna till 
såväl rättsinstanser som andra myndigheter kom att bidra till att målet gav 
upphov till en synnerligen diger skriftväxling, som vi mer än ett och ett halvt 
sekel senare kan ta del av. Via sättet på vilket olika myndigheter samverkade 
i målet och genom ansamlingen av beslut och bedömningar som målet 
alstrade ges inblickar i hur den svenska administrativa apparaten fungerade 
före 1800-talets mitt. De aktörer som tog sig an rättsfallet representerade 
både lokala och regionala myndigheter, och såväl juridiska och kyrkliga som 
medicinska professioner. 

Fallets upptakt 
Året var 1845. Vid denna tid bodde på ett posthemman i Tystinge, Viby 
socken, Örebro län, skjutsbonden Anders Andersson Åhl, dennes hustru 

55 Denna framställning bygger om inget annat anges på rättegångshandlingar från urtima ting 
vid Grimstens härad den 10/10 och 7/11 184 5 samt den 23/1, 4/3, 30/3 och 6/7 1846, A I:29, 
och finns på micro fiche vid Svensk arkivinformation i Ramsele (SVAR). 
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Maja Lotta Andersdotter och de två kvarvarande av de fyra barn de fatt 
under det äktenskap som nu hade varat i fjorton år.56 

Lördagen den 2 augusti begav sig Åhl i vanlig ordning hemifrån med sin lilla 
vagn förspänd med två svarta hästar. Han skulle denna gång som så ofta 
tidigare skjutsa en postiljon som kommit till honom från Örebro med en 
postväska som de sedan tillsammans skulle transportera till 'Boderna'.57 

Boderna med sin poststation och sitt gästgiveri låg alldeles på gränsen 

561 en framställning som först och främst utgår från brottslingen och de reaktioner som denne 
väcker, är det natu rligt att just denne ses som central. Rättegångshandlingarna belyser i 
normala fall den til ltalades levnadsomständigheter' täm ligen ingående. Där emot är det inte 
lika väl bevänt med upp gifter om br ottsoffren. Föreliggande fall är ing et und antag i detta 
avseende. Genom att uppmärksamma brottsoffret kan vi dock samtidigt peka på de 
möjligheter som de svenska kyrkoarkiven ger oss att göra tämligen omfattande beskrivningar 
av släk tskaps- och hem förhållanden för mer än h undra år se dan för 'i princip' vaij e med
borgare i landet. I Viby socke ns husförhörslängd, AI: 11 A, fol 122, som avs er Tystinge by, 
och som finn s på micro fiche vid SVA R, finn er vi på ett he mman m otsvarande VA mantal 
'egendomsbrukaren' Anders Andersson Ahl', född den 14 juli 1807 i Lerbäcks socke n. 
Uppgifter om Ahls sociala bakgrund, som erh ålls genom att stu dera de kyrkoarkiv som r ör 
hans hemf örsamling Lerbäck, ger vid han den att han var son till 'bergsmannen' Anders 
Jönsson i Å, Lerbäcks socken, och dennes hustru Maja Stina Pehrsdotter. Fadern dog som 37-
åring i "håll och stin g". Anders va r då end ast dr yga fem år g ammal. And ers m oder, Maja 
Stina Pe hrsdotter, levde sedan kv ar på hem manet i Å med sonen And ers och en av sina 
bröder. När Anders år 1831 gifte sig m ed torpardottern Maja Lotta Andersdotter övertog han 
med sin då 18 -åriga hustru et t hemman i gr annbyn Hyllö. Modern å andra sidan bodde som 
änka kvar på sitt hemman fram till år 183 7 då hon omkom genom drunkning. Efter att ha sålt 
hemmanet i Hyllö 1842, flyttade And ers me d familj till byn Tystin ge, Viby socken. Vid 
inflyttningen dit besto d familjen, förutom av Anders och hustrun Ma ja Lot ta, av bar nen 
Anders Gustaf, född 1837 och död 1844 i 's karlakansfeber' samt dottern Mathilda Charlotta, 
född 1840. Ett av deras barn, Carl Victor, som var född 1833, hade dött redan 1836, d v s sex 
år innan utflyttningen från Lerbäck. Även Anders Anderssons hustru Maja Lotta Andersdotter 
härstammade från Lerbäcks socken. Hon var född den 9 januari 1813 so m dotter till torparen 
Anders Jons son på tor pet Kot terud "på W ahlsjö äg or" och den nes hu stru M aja Ers dotter. 
Även Maj a Lot ta blev tidig t faderlös då hon vid sin fade rs dö d i "håll" end ast var tio år 
gammal. Modern Maja Ersdotter gifte emellertid snabbt om sig med den femton år yngre Jan 
Jansson, som fram till dess tjä nat som drä ng på K otterud. M aja Lo tta le vde eft er m oderns 
omgifte och fra m till sitt g iftermål som "styfdotter" på torpet ti llsammans med moder, styv
fader och en tret ton år yn gre halv syster. Modern Ma ja E rsdotter och hen nes make flytt ade 
1842 till Ämtatorp i Undenäs, senare Haina socken, i Vä stergötland. Maja Lotta själv flyttade 
samtidigt med sin fam ilj till Viby . And ers Andersson tog si g tillnamnet Åh l när han flyttade 
in på sitt nya hemman i T ystinge, vilket sannolikt berodde på att en Anders Andersson 'äldre' 
och en Anders Ande rsson 'yngre' vid hans infly ttning re dan fann s på var sitt hem man i 
Tystinge. Ahls familj utökades 1843 me d sonen Carl Vict or, men decimerades som nämnts 
året d ärpå när sonen And ers G ustaf dog. Upp gifterna ovan är hämtade u r kyrkoarkiven för 
Lerbäcks (AI:5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, IIB, F:l), Viby (AI:11A, E:l), Undenäs (AI:5B) och 
Undenäs Haina (AI:10) församlingar, på micro fiche vid SVAR. 
57 Egentligen Bodarne eller Ramundeboda. I den fortsatta texten kommer dock denna plats att 
få bibehålla benämningen 'Boderna', som den nära nog genomgående hade i handlingarna. 
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mellan Närke och Västergötland.58 Där skulle en annan postiljon med sin 
skjutsbonde ta vid och föra postväskan vidare in i Västergötland. Åhl hade 
denna gång dessutom tagit med sig en sedel motsvarande två riksdaler banko 
för att betala en skuld till 'hemmansbrukaren' Petter Olsson som bodde i 
Herrefallet strax norr om landsvägen mellan Vretstorp och Laxå, dvs längs 
den väg som Åhl hade för avsikt att färdas fram och åter på under denna 
dag.59 

Som vanligt väntade hustrun på att han skulle komma hem framemot 
aftonen. Denna lördag utvecklades emellertid inte på vanligt sätt. Åhl kom 
nämligen inte hem denna afton, något som han uppenbarligen oftast brukade 
göra. Detta gjorde hustrun orolig. I sin alltmer stegrade oro då maken inte 
ens återvänt morgonen därpå, begav sig hustrun iväg till Vretstorps gäst
givargård för att höra efter om maken synts till. Ingen där kunde dock 
upplysa henne om maken passerat gästgivargården när han var på väg hemåt. 
På måndagsmorgonen begav sig därför hustrun i sin förtvivlan iväg till 
Bodema. Där fick hon klart för sig att Åhl begett sig hemöver någon gång 
under lördagsaftonen. Hon fick även veta att han lämnade Boderna i sällskap 
med en främmande person. Efter denna upplysning begav sig hustrun åter
igen till Vretstorps gästgivargård och fick där höra att Åhl vid ettiden natten 
mot söndagen varit där och druckit brännvin tillsammans med två "obekante 
manspersoner". Efter endast ett kort uppehåll hade alla tre begett sig iväg 
och inte synts till mer. 

Detta är upprinnelsen till ett mål som tidsmässigt kom att sträcka sig över 
närmare två år. Av denna tid tog rannsakningen vid Grimstens häradsrätt 
närmare ett år. När man ska återge det rikhaltiga domstolsmaterial som rätts
fallet innefattar finns framställningsmässigt flera olika alternativ att tillgå. 
En strategi är att rekonstruera fallet utifrån rättshandlingarna på så sätt att 
man framställer de olika händelserna såsom de kan tänkas ha förlöpt 
kronologiskt. Man söker då inledningsvis beröra de omständigheter som 
bildade upprinnelsen till rättsfallet för att därefter i en tidsföljd beskriva de 
olika händelserna som de var tidsmässigt länkade till varandra fram till det 

58 Gästgiveriet var ett ställe dä r resa nde mot beta lning fick kost , övernattning och skjuts. 
Företeelsen had e i Sverige an or från 1200-talet. Det var framför allt 1636 år s gäst giveri-
ordning som reglerade denna verksamhet. Enl igt denna kunde ett gästgiveri in rättas, helst på 
högst två mils avstånd från ett annat. 
59 Vägen mellan Boderna och V retstorp va r en de l av den vä g som se dan gammalt förband 
Svealand och Götaland och ef terhand Stockholm och Göteborg. Den b etraktades vid den tid 
vi här rör oss i som landets kanske viktigaste trafikstråk där Boderna blev en naturlig rastplats 
"för den ändlösa rad a v föror, färdmän, kungaföljen och k rigshärar, som i seke l efter sekel 
dragit över skogen". Se Pettersson 1980:31. 
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slutliga rättsavgörandet. I den redovisning som följer i detta avsnitt har 
emellertid en annan berättarstrategi valts. 

Detta avsnitt syftar i första hand till att illustrera och därefter diskutera 
aspekter som berör 1800-talets formella sociala kontroll och dess sätt att 
fungera. Framställningen tar därför fasta på olika myndigheters mått och steg 
under den rättsliga processens gång. Det sätt som rättsfallet framträder i 
tingssalen utgör därmed själva ramen för framställningen. Lite tillspetsat kan 
man säga att vi tar vår utgångspunkt i ett myndighetsperspektiv. Rättsliga 
instanser och andra medverkande myndigheter med sina aktörer och inlagor 
kommer därmed att spela en framträdande roll i framställningen. Frågor som 
knyter an till ett sådant perspektiv är av följande karaktär: Hur fick olika 
myndigheter kännedom om vad som inträffat? Vilka beslut togs av de olika 
myndigheterna för att föra den rättsliga processen vidare och fram till ett 
avslut? I vilka avseenden samverkade myndigheterna i allmänhet, och de 
rättsliga och kyrkliga i synnerhet, och hur gick denna samverkan till? 

Den rättsliga proceduren i brottmål under 1800-talet 
För att ge en kort vägledning i hur detta inledande rättsfall tog form bland de 
olika inblandade myndigheterna, ges här en redovisning av hur den rättsliga 
processen i brottmål kunde se ut: 1800-talets lokala polismyndighet repre
senterades ute 'på faltet' av en länsman som dessutom hade en fjärdingsman 
till sin hjälp. Länsmannen var den legitima myndighetsperson som förvänta
des vidta vissa bestämda åtgärder när ett brott blev känt. Efter att ofta, men 
långt ifrån alltid, på eget initiativ ha gjort inledande s k förundersökningar 
och då även genomfört de första förhören med den eller de misstänkta, 
författade länsmannen en rapport med upplysningar han fått fram om brottet 
och den misstänkte förövaren. Rapporten sändes till den regionala myndig
heten eller dåtidens länsstyrelse, kungens befallningshavande och dess lands
kansli. 60 Landskansliet gav därefter 'domhavande', eller häradsdomaren i 
den underrätt på landsbygden som hörde till den härad där brottet begåtts, i 
uppdrag att starta brottmålet genom att anordna rannsakning vid tinget. 
Eventuella efierlysningar av misstänkta gärningsmän gjordes på initiativ av 
länsmannen men genom förmedling av landskansliet, vid behov även genom 
andra landskanslier som kunde tänkas vara berörda. En åklagare, som före
trädesvis var den länsman som genom sina förundersökningar redan i denna 
fas måste sägas ha blivit den mest förtrogne med fallet ifråga, förordnades. 
Denne åklagare inkallade i sin tur de vittnen han ansåg vara nödvändiga för 

60 'Landskansliet' var den avdelning under befallningshavande som behandlade ärenden rör
ande allmän ordning och säkerhet, lagtillämpning och domars verkställighet, fångvård m m. 
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att belysa olika omständigheter kring brottet och för att så långt det var möj
ligt frambringa bevis mot misstänkta gärningsmän. 

Om brottsoffret avlidit anmodades obduktion av domhavande. Denna anmo
dan förmedlades genom beslut av befallningshavande och obduktionen verk
ställdes därefter vanligtvis av den provinsialläkare som var verksam i det 
aktuella distriktet. Skrivelser till befallningshavande i andra regioner av
sändes vid behov. Bland annat kunde uppgifter om församlingsbor, som var 
hemmahörande i andra regioner och som eventuellt kunde sättas i samband 
med brottet ifråga, anses nödvändiga att inhämta. Dessa befallningshavande 
anlitade i så fall de aktuella församlingarnas kyrkoherdar, som genom att 
granska dåtidens folkbokföringsregister, huvudsakligen församlingsböcker
nas husförhörslängder, förmedlade de uppgifter som efterfrågades. Dåtidens 
identitetshandlingar, prästbetygen, rekvirerades i förekommande fall, dels 
för att fastställa den eller de tilltalades identitet och dels för att utröna even
tuella misstänktas kända och därmed registrerade 'vandel'. Bland annat 
fanns i längderna anteckningar om tidigare åtal eller domar och om de till
talades 'frejd'. Dessa 'frejdebetyg' var allmänt hållna och standardiserat 
utformade omdömen bl a om vederbörandes skötsamhet. Fångrullor med 
register över intagna på häkten eller fängelser och s k saköreslängder, i vilka 
listor över bötfallda personer gjorts, kunde i vissa fall komplettera dessa 
uppgifter. Eventuellt uppstod misstankar om att den tilltalades 'sinnesförfatt
ning' kunde vara i olag, något som kunde komma ifråga under vittnes
förhören eller väcktes i samband med att den tilltalade ställdes inför rätten. 
Sådana misstankar ledde normalt till att undersökningar, s k medikolegala 
besiktningar anordnades innan domen avkunnades. Dessa genomfördes av en 
legitimerad läkare, företrädesvis av någon provinsial- eller fangelseläkare på 
uppdrag av dåtidens socialstyrelse, Sundhetskollegiet (efter 1877 Medicinal
styrelsen). Denna myndighet gav därefter sitt utlåtande och fastställde dess
utom den ersättning som läkaren skulle erhålla. 

En viktig aspekt som anknyter till hur brottmål behandlades vid 1800-talets 
domstolar rör förhållandet mellan parterna i tingssalen. Med parter avses i 
detta sammanhang dels åklagaren och dels den eller de tilltalade. I ett nutida 
brottmål skall åklagaren åtala medan den tilltalade skall försvara sig, oftast 
med hjälp av en försvarsadvokat. Ingen av dessa parter har några skyldig
heter inför rätten som inte också den andra parten har. Domstolen tillhanda
håller i första hand den administrativa ramen. Domaren skall förhålla sig 
neutral i förhållande till parterna och framför allt se till att de sakförhåll
anden som uppkommer i brottmålet utreds på ett processrättsligt tillbörligt 
sätt. Detta kallas för en 'ackusatorisk process'. I 1800-talets brottmåls-
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processer fanns emellertid inslag som skulle kunna betecknas som inkvisi-
toriska. Även om domaren i just det fall som följer i detta kapitel tycks ha 
förhållit sig tämligen passiv visavi ovannämnda parter, kunde han, utan att 
detta stred mot dåvarande praxis, inskrida i den rättsliga processen genom att 
bl a förhöra såväl vittnen som den åtalade. På detta sätt kunde han utnyttja 
den auktoritet som domstolen hade genom att initiera strategier som syftade 
till att frambringa erkännanden. En sådan rörde exempelvis att utnyttja en 
präst under den rättsliga processen.61 De inkvisitoriska inslagen i domstol
arna har utifrån ett mordfall som ägde rum 1906 kommenterats av Jörn 
Svensson på följande sätt: 

Denna ordning hade sitt ursprung i senare medeltid och 1500-tal. Den 
uttryckte statens och kyrkans gemensamma intresse att krossa de gamla 
landskapens självstyrelse och rättssystem. Rätten och rättvisan gjordes till 
maktpolitisk auktoritet. Den anklagade var inte i egentlig mening erkänd 
som part med en parts rättighe ter, så som tanken var i de flesta av de 
gamla landskapslagarna. Han var undersåte, som hade att stå till svars.62 

Vad läsaren kommer att finna i det fall som följer i detta kapitel är att åkla
garen hela tiden tycks ha haft ett övertag gentemot de anklagade. Under 
processens gång verkar han tämligen egenmäktigt ha kunnat styra och ställa 
när det gäller hur själva rannsakningen med de tilltalade skulle fortlöpa. De 
tilltalade, som samtliga satt häktade under hela processens gång, hade inte 
tillgång till biträden i form av exempelvis försvarsadvokater. Det var helt 
enkelt ingen rättighet de kunde kräva vid den tid då detta mål behandlades, 
utan är en företeelse som framträder långt senare.63 Å andra sidan kan man 
kanske hävda att beviskraven var omfattande och kan i viss mån ses som en 
motvikt till de inkvisitoriska inslagen i 1800-talets processrättsliga praktik i 
landet. För fallande dom krävdes antingen ett erkännande av den tilltalade 
eller två oberoende samstämmiga vittnesmål. Vi måste dessutom beakta att 
det mål som vi här kommer att diskutera inträffade vid en tid när åklagaren 
inte hade tillgång till s k tekniska bevis i form av exempelvis fingeravtryck.64 

61 Detta arrangemang skall närmare beröras i den diskussion som följer efter fallbeskrivningen 
i slutet av detta kapitel. 
62 Svensson 1981:88-89. 
63 Man kan i detta sammanhang konstatera att Svenska Advokatsamfundet kom till stånd först 
1887. 
64 Ett fingeravtryckssystem eller en 'dakt yloskopi' (eft er grekiskans 'dak tylos' som be tyder 
'finger' och 'kopein' som betyder 'skåda') utvecklades i böljan av 1890-talet av den engelske 
vetenskapsmannen Francis Galton (1822-1911), som för övrigt var kusin med Charles Darwin 
och som i andra sam manhang myntade beg reppet 'eugenik', dvs idén om att förbättra 
människan genom biologisk förädling. Daktyloskopin utvecklade Galton u tifrån et t material 
som en viss Sir W J He rschel under år en 1859-1 878 sam lat i Indien. Detta sys tem kom i 
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Åklagaren fick i stället ta till olika förhörsstrategier, av vilka några finns väl 
företrädda i det fall som följer. Följande förhörsstrategier kan bl a urskiljas i 
detta fall: 

• Konfrontation. Om flera var åtalade för samma brott, vilket var fallet när det 
gäller det mål som följer i detta kapitel, inkallades i allmänhet var och en av de 
tilltalade till tingssalen för rannsakning. Åklagaren kunde även inkalla vittnen 
och anställa vittnesförhör utan att de åtalade befann i tingsalen. Allt detta 
syftade givetvis till att undvika att vittnen och tilltalade påverkade varandra 
under tingsförhandlingarnas gång. Åklagaren sökte därmed u tröna i vilken mån 
det rådde samstämmighet mellan de olika versioner s om framkom, exe mpelvis 
kring sådant som berörde de olika omständigheterna relaterade till brottet. När 
så åklagaren ansåg sig ha kommit fram till en punkt då mönster i ena eller andra 
riktningen hade uppstått, kallades de tilltalade in och konfronterades med skill
naderna i de versioner som vittnesförhör och deras egna försvar givit upphov 
till. Ett bisarrt specialfall av konfrontation, som ofta utnyttjades vid mord- och 
dråpfall bestod i att den tilltalade tvingades vara närvarande vid obduktionen av 
mordoffret. I samband med denna närvar o iakttogs noga den tilltalades reak
tioner. 

• Detaljfixering. Det kommer att framgå av det fall som följer i detta kapitel att 
åklagaren försökte relatera och fixera händelser och förlopp som framkom 
under rannsakningarna till en mängd detaljer. Kläder, föremål och platser passe
rade revy i en strid ström under processens gång. Många av dessa detaljer skulle 
i och för sig kunna betraktas som tämligen perifera i förhållande till det åtalade 
brottet i fråga, men utnyttjades av åklagaren bl a för att han skulle kunna värde
ra och därefter påvisa den relativa sanningshalten i de framställningar som 
tilltalade eller vittnen presenterade inför rätten. Misstämde enskilda deta ljer i de 
olika presenterade versionerna av händelseförlopp o ch omständigheter, kunde 
sådant utnyttjas av åklagaren för att exempelvis försöka beslå någon av de 
rannsakade med lögn. 

• Upprepning. Detta är e n åklagarstrategi som är nära relaterad till detaljfixe
ringen. Med tämligen jämna mellanrum under längre rättegångar återkom 
åklagaren med i princip samma frågor till de tilltalade. Ett av syftena med denna 
strategi var givetvis att finna avvikelser i de presenterade versionerna. Om 
sådana kunde urskiljas kunde åklagaren därefter koncentrera rannsakningen 
kring just dessa frågor och på detta sätt försöka mjuka upp det som åklagaren 
uppfattade som sin motparts motspänstiga försvar. En annan var a tt helt enkelt 
försöka trötta ut sin motpart eller fa denne att tappa tålamodet och kanske 
försäga sig. 

allmänt bruk i Sverige 1906. Första fallande dom med åberopande av fingeravtryck som bevis 
inträffade den 2 september 1902 n är en Richard Muir, anställd vid Scotland Yard, lyckades 
övertyga en domstolsjury om att en inbrottstjuv med hjälp av fingeravtryck kunde bindas vid 
det brott denne var åtalad för. Se bl a Thorwald 1964:84-85 om utvecklingen av detta system. 
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• Fördröjning. Ibland infann si g inte inkallade vittnen och under vissa rannsak-
ningsdagar fann åklagaren att han inte hade fått ut allt han avsett att få ut av de 
konfrontationer han företog. Samtidigt arbetade åklagaren under tidspress . Det 
gällde för honom att visa rättens ledamöter att målet hela tiden gick framåt och 
att nya fakta i målet stod för dörren. För att invänta nya fakta i målet - i form av 
en eventuell bekännelse eller genom att något nytt vittne kunde infinna sig med 
nya sakuppgifter - var det inte ovanligt att åklagaren gjorde utfästelser om en 
sådan vändning och att han under tiden höll sig kvar vid någon detalj som fram
kommit tidigare under processens gång.65 

När så händelserna i detta fall, som de framträder i tingssalen, kommit till sin 
naturliga slutpunkt, i och med att domarna mot de tre tilltalade i målet av
kunnats, kommer en efterföljande diskussion a tt lyfta upp och kommentera 
några av de mer centrala formella kontrollaspektema. Följande tre frågeställ
ningar kommer då att diskuteras: Hur kan den rättsliga processen förstås ur 
ett brett, samhälleligt perspektiv? Vilka bakomliggande incitament kunde 
tänkas ligga bakom den nära samverkan mellan rättsliga och kyrkliga aktö
rer, som detta fall illustrerar? På vilka sätt framträder de tre tilltalade genom 
de olika handlingarna i målet? 

Förundersökningar 
Vi kan nu återknyta till postbonden Anders Andersson Åhls försvinnande. 
När tre dagar gått sedan spåren efter Åhl upphört, ell er den 5 augusti, greps 
nämligen en "lös, okänd mansperson" i Västra Vingåker eftersom denne 
visade sig vara passlös.66 Den 'okände' fördes efter gripandet omgående till 
Södermanlands länshäkte i Nyköping. Samtidigt böljade uppenbarligen 
befallningshavande67 i Örebro aktivt intressera sig för omständigheterna 
bakom postbondens försvinnande. Underrättelser om att man inlett under
sökningar om försvinnandet nådde snart även landskansliet i Nyköping. En 
postiljon vid namn Nyländer hade nämligen under sin tjänsteutövning besökt 
en poststation inom dåvarande Nyköpings län och under detta besök nämnt 
vissa omständigheter som skulle kunna sättas i samband med Åhls för
svinnande. Detta föranledde landskansliet i Nyköping att låta utfråga 
Nyländer. Utfrågningen gav vid handen att bonden 'Anders Lake' från Viby 
socken lördagen den 2 augusti hjälpt Nyländer med att transportera den post 

65 Ett belys ande exempel på hu r åkl agaren försöker fördröja den rättsliga processen för att 
'hinna' skaffa fram nya bevis finner vi i kapitel 8. 
66 Han sakn ade i detta fal l en hand ling som gav honom ti llåtelse at t vistas på de nna ort , 
exempelvis i form av en flytt ningsattest eller ett tills tånd att be driva en viss verksamhet 
utfärdat av kyrkoherden i den församling som han var mantalsskriven i e ller av magistraten i 
den stad där han normalt utövade sitt yrke. 
67 'Konungens befallningshavande' var vid denna tid benämningen på den högsta administra
tiva myndigheten inom vaije län och motsvaras idag av länsstyrelsen. 

40 



Med dödlig utgång 

som Nyländer själv först låtit föra till denne 'Lake' (Nyländer hade uppen
barligen misstagit sig på Åhls rätta namn!) vidare till Boderna. Under åter
färden från Boderna tog Nyländer och 'Lake' efterhand skilda vägar. Innan 
de skildes hade han dock sett 'Lake' åka iväg i sällskap med en sötare och en 
annan för honom okänd person. Eftersom Nylanders beskrivning av 
'sotaren' helt överensstämde med den gripnes signalement, böljade man 
även koppla samman denne med Åhls försvinnande. Omgående avsände 
därför landskansliet i Nyköping ett meddelande till befallningshavande i 
Örebro med upplysning om vad både Nyländer och den gripne, passlöse, 
'okände manspersonen' berättat. Den senare som hette Johan Gustaf Töm 
medgav nämligen, förutom att han var sötare, att han den aktuella lördagen 
åkt med en skjutsbonde, vars signalement överensstämde med Åhls. Mycket 
mer än så kom dock inte fram vid de inledande förhören. I skrivelsen från 
Nyköping daterad den 15 augusti ställdes avslutningsvis frågan om befall
ningshavande i Örebro önskade få Törn transporterad till länshäktet där för 
fortsatta förhör. 

I väntan på svar från Örebro anställdes i Nyköping ytterligare förhör med 
Törn. Förutom att Töm denna gång medgav att han fått åka med 'Lake' från 
Boderna, berättade han att de två efter vägen kommit fram till ett "torpställe" 
där Töm bjudit 'Lake' på brännvin. Vid torpet stötte man dessutom på en 
'Gustaf Spånglund'. Även han fick i likhet med Töm tillåtelse att följa med i 
åkdonet. I samband med att sällskapet skulle bege sig iväg från torpet visade 
sig enligt Töm ytterligare en 'mansperson' och även han begärde att få följa 
med sällskapet. Töm sade sig ha märkt att 'Spånglund' och denne måste ha 
känt varandra sedan tidigare. Emellertid följde denne ej med de övriga utan 
lade sig i stället för att vila på en 'foderkulle' i ladugården vid torpet. Töm 
hade under förhören även nämnt att 'Spånglund' sade sig komma från Gull-
spång i Västergötland. 

Med ledning av vad som framkom vid förhören med Töm gjorde lands
kansliet i Nyköping en förfrågan till befallningshavande i Jönköping. Töm 
hade nämligen påstått att han var skriven i Gränna. Av svaret från Jönköping 
framgick att de uppgifter Töm lämnat åtminstone delvis stämde. Samtidigt 
lät landskansliet i Nyköping i en ny skrivelse till befallningshavande i 
Örebro meddela att man misstänkte att Töm, som man formulerade det, 
"frukta[de] att blifva uptäckt". 

Först den 4 september kungjordes officiellt att postföraren Anders 
Anderssson Åhl var försvunnen. Den 8 samma månad avsände befallnings
havande i Örebro en förfrågan till kyrkoherden Sjöberg i Hova, Väster
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götland,68 om han kunde lämna upplysningar om Töms förehavanden där 
dagarna före Åhls försvinnande. Innan svaret på skrivelsen nått myndig
heterna i Örebro hade nya omständigheter dock kommit i dagen. Man hade 
nämligen den 11 september funnit Åhls döda kropp. Den låg utsträckt och 
framstupa instucken i ett videsnår vid en beteshage cirka 35 'famnar'69 från 
den landsväg som gick mellan Kumla och Vretstorps gästgivargård. Törn 
hade redan tidigare blivit transporterad från länsfangelset i Nyköping till 
länsfangelset i Örebro där han registrerades den 2 september.70 Den 15 sep
tember fanns Törn med vid obduktionen av liket efter Ahi, som genomfördes 
av provinsialläkaren i Örebro, Johan Christian Kull. I obduktionsprotokollet 
beskrev Kull likets utseende och beskaffenhet tämligen detaljerat och kon
staterade avslutningsvis att "/.../ till följd af likets förruttnade tillstånd och 
med anledning af den ringa återstoden af dess mjuka delar [vinnes] ingen 
upplysning om Hemmansägaren Anders Andersson Ahls dödssätt /.../". 

Av svaret från kyrkoherde Sjöberg daterat den 24 september framgick att en 
skorstensfejare vid namn Johan Gustaf Törn faktiskt vistats i Hova under 
några dagar men att denne därefter till fots begivit sig mot Boderna. Däremot 
hade ingen "Hästbytare Skoijare eller Tartare" varit synlig i Hova. Ej heller 
var någon person med namnet 'Spånglund' känd i Gullspång. Rykten gick 
dock om att Törn följt med Ahl då denne lämnat Bodema efter att ha avleve
rerat postväskan. Vidare kunde Sjöberg meddela att rykten även ville mena 
att en person anslöt sig till dem när de två ankommit till hemmanet 'Vena'71  

nära Laxån. Denne, som kallade sig guldsmedsgesäll och sade sig heta 
'Stare', var enligt uppgift liten till växten och bleklagd och hade dessutom 
varit synlig i Hova vid den tid då Törn vistades där. Sjöberg avslutade sitt 
svarsbrev med att nämna att en skräddare, Petter Andersson i Venen, säkert 
kunde ge ytterligare upplysningar om 'Stares' signalement. 

Liket efter Ahl återfanns inom Grimstens härad. Eftersom länsmyndigheten 
därför antog att brottet ägt rum inom denna härad, skulle därför de efter
följande rannsakningarna hållas vid Grimstens häradsrätt. Landskansliet i 

68 Någon kyrkoherde med det ta namn ha r inte fu nnits i Hova församling under 180 0-talet. 
Den pe rson som ka n kom ma ifråga med namnet Sjö berg, hette Gustaf, levde me llan 179 7-
1864 och var vice pastor, komminister och sedan kyrkoherde i L yrestads församling, som var 
grannförsamling till Hova församling inom Skara stift. Se Cederbom & Friberg 1930:260. 
69 En 'famn' motsvarar 1,78 meter och härrörde egentligen från måttet på en fullvuxen person 
från långfingerspetsen på e na handen till a ndra handens lån gfingerspets då båda armarna är 
fullt utsträckta. Se Carlsson 1989:11. 
70 I fångrullan för Örebro länsfängelse nämns att Törn hade "[b]runt hår, blå ögon [och var] 
ordinär till wäxten." 
71 Senare benämnd Venen, i handlingarna även stavat 'Hvenen'. 
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Örebro sammanfattade i en skrivelse till domhavande i denna härad daterad 
den 29 september vad man fram till dess visste beträffande Åhls för
svinnande och död. Av den framgick att Törn vid det förhör som hölls med 
honom på länshäktet, sedan han funnits med vid obduktionen av Åhls lik, 
"fritt och otvunget" erkänt att han tillsammans med Åhl och en person som 
kallade sig 'Gustaf Spånglund' färdats från Venens torp och till Vretstorps 
gästgivargård. Där hade sällskapet intagit "förplägnad af bränwin". 'Spång
lund' skulle då ha hällt "en qvarter af denna vara" i Åhls mun. Åhl hade 
därefter blivit så "öfverlastad, att han måst nästan bäras af dem ut i åkdonet". 
Sedan de därefter färdats ett stycke österut efter stora landsvägen, till ett 
ställe strax öster om Skävi by cirka två kilometer från Vretstorp, hade de 
kastat av Åhl från åkdonet och på tu man hand fortsatt längs vägen ytter
ligare ungefär ett 'skotthåll'.72 Där stannade de ekipaget och kom överens om 
att återvända och skära halsen av Åhl för att undvika att han i efterhand 
skulle kunna "röja dem" så att de blev efterspanade för att ha rånat honom på 
hästar och kärra. Själva "mordgemingen" hade enligt Törn gått till på föl
jande sätt: När de återvänt till Åhl, som då låg vid vägen, lyfte de till
sammans upp honom. Därefter ledde de honom ned till en beteshage som låg 
nära vägen. När de tre väl kommit till ett par buskar vid hagen, böljade Töm 
och 'Spånglund' "rådpläga" om vem som skulle utföra "gerningen". Utan att 
invänta vad denna 'rådplägning' kunde ha resulterat i, skar 'Spånglund' 
halsen av Åhl med en rakkniv. Då man fann att Åhl efter detta var livlös, bar 
Törn och 'Spånglund' tillsammans in kroppen i ett buskage, varefter Törn ur 
Åhls bröstficka tog sedlar motsvarande tre riksdaler banko som var inlindade 
i ett tidningspapper. Tillsammans och med Åhls hästar och åkdon fortsatte 
sedan Törn och 'Spånglund' resan till Sundby i Almby socken där de två 
slutligen skildes åt. 

För att ta reda på om Törn och Åhl verkligen hade haft ytterligare en person 
med sig och, i så fall, vad 'Spånglund' egentligen hette och var han kom 
ifrån, lät befallningshavande i Örebro höra ett antal personer. Förutom den 
redan omnämnde postiljonen Nyländer från Örebro, inkallades därför 
bönder, torpare och hantverkare som bodde längs landsvägen i och i när
heten av Sundby. I dessa förhör uppdagades att Törn verkligen varit i säll
skap med en 'mansperson' och att denne även tidigare varit synlig i trakten 
och då uppgivit sig heta 'Svensson'. Då sade han sig vara 'hästläkare'. Man 
hade dessutom sett Törn och denne 'hästläkare' med Åhls åkdon och hästar. 
Vidare visste man berätta att denne tillsammans med en från kurhuset i 

72 Ett 'skot thåll', eller senare mer van ligt, ett 'st enkast' är e tt avstånd man höftade. Någ on 
exakt konvertering till meterskalan finns troligen inte. 
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Örebro "förrymd qvinsperson", Brita Maria Svensdotter från Nora socken, 
förmodligen begivit sig från Sundby till Södermanland. 

Den rakkniv med vilken 'Spånglund' skulle ha skurit halsen av Åhl hade 
denne efter 'mordgärningen' bett Törn att förvara. Törn hade i sin tur kastat 
bort kniven i ett skogsparti i trakten av Rista. Rakkniven återfanns senare 
med hjälp av Törns anvisningar. 

Första rannsakningstillfället 
Rättegången inför Grimstens häradsrätt inleddes den 10 oktober 1845. 
Kronolänsmannen i denna härad, Erik Hallbom, blev utsedd till åklagare i 
målet.73 Denne hade, förutom Åhls änka Maja Lotta Andersdotter som var 
målsägare, låtit inkalla ett antal vittnen. Törn, som beskrevs "vara mindre till 
växten, och såsom det syntes [av] svag kroppsconstitution, och äga blekt 
ansigte, blå ögon med en blick som utmärkte skygghet och rädsla", fick 
inledningsvis redogöra för sina levnadsförhållanden. Av hans redogörelse 
framgick att han var född i Skövde 1821 som son till "skorstensfajaren" 
Johan Törn och dennes hustru Maja Larsdotter. Hustrun hade sedan hennes 
make dött gift om sig med sotaren Johan Qvick. Makarna bodde vid tiden för 
den nu aktuella rättegången i Skövde. Törn hade under alla år vistats i 
föräldrahemmet, frånsett kortare perioder under de senare årens somrar då 
han ensam sysslat med sotningsarbete i bl a Hjo och Gränna. Han sade sig 
inte tidigare ha varit tilltalad för något brott. 

Därefter föredrogs en skrivelse från magistraten74 i Skövde inför rätten. I den 
bekräftades att Törn under flera år biträtt sin styvfader med sotningsarbete. I 
skrivelsen underströks vidare att han därvid uppfört sig "stilla, pålitligt och 
beskedligt". Dessutom nämndes att Töm i likhet med tidigare somrar även 
senaste sommaren haft magistratens tillstånd att "erhålla arbetsförtjenst" på 
andra orter än Skövde. Han återkom emellertid inte från sitt senaste uppdrag 
när hans tillstånd för sotningsarbete utanför Skövde löpte ut under sen
sommaren. Av det prästbevis som också föredrogs framgick att Törn ägde 

73 Länsman Hallbom var en av flera myndighetspersoner inom Örebro län som var inblandade 
i försöken att kväsa en 'rop arrörelse' som efte r midsommaren 1843 sna bbt spre d sig frän 
Västergötland in i Närke. Hallboms framfart lär i dett a avse ende ha va rit framgångsrik. I 
Nerikes Allehanda stod nämligen att läsa följande: "Vi ha sett eller hört, huru fermt länsman 
Hallbom, som har ett s tort rykte för duglighet på sin p lats, men på något sätt vara vad man 
kallar kitslig, tillintetgjort ropamas tilltag i sitt d istrikt och kväst rörelserna, inn an de hunnit 
fullt utbryta." I Nerikes Allehanda, den 29 juli 1843, citerad i Carlsson 1978:102. 
74 Den lok ala förvaltningsmyndigheten i städer, med borgmästare som ordförande och rådmän 
som ledamöter. 
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"någorlunda försvarlig Christendomskunskap" och att han "till fräjden [var] 
oklandrad". 

Törn fick nu även inför rätten berätta om händelseförloppet kring det brott 
han var tilltalad för. Av hans berättelse framgick att han under sommaren 
sysslat med sotningsarbete, först i Skövde och sedan, efter erhållet tillstånd, i 
Hova, Finnerödja och i Boderna socknar. Sedan dessa arbeten slutförts hade 
han tänkt sig till Örebro när han vid Boderna gästgivargård75 träffade Anders 
Andersson Åhl. Denne kände han inte sedan tidigare. Han blev dock klar 
över att Åhl var postbonde och att denne, sedan postväskan avlämnats, skulle 
bege sig hemöver efter landsvägen som gick i riktning mot Örebro. Törn fick 
tillåtelse att följa med Åhl i dennes åkdon till Vretstorps gästgivargård. 

Sedan Törn med en knippe näver berett sig plats i Åhls kärra, begav de sig 
vid femtiden på eftermiddagen iväg. Sedan de passerat Lassåna Bruk nådde 
de så torpet Venen. Vid ankomsten dit kom den tidigare omnämnde, okände 
personen ut från torpet och presenterade sig som 'Gustaf Spånglund'. Denne 
beskrevs av Törn som "lång till växten med mörkt hår och mörka stora poli-
songer samt häftig i tal och åtbörder". En annan person på torpet hade sam
tidigt för 'Spånglunds' räkning frågat Åhl om även 'Spånglund' kunde få 
följa med till Vretstorp, vilket Åhl samtyckte till. 

I Herrefallet, som låg ungefar halvvägs mellan torpet Venen och Vretstorps 
gästgivargård, besökte de tre en stuga. Där beställde Åhl brännvin som Törn 
betalade. Man befann sig i stugan i ungefar en halvtimme och fortsatte sedan 
färden. Strax efter midnatt anlände sällskapet till Vretstorps gästgivargård. 
När de väckt upp folk där genom att knacka på ett fönster släppte en piga in 
dem. Så snart de kommit inomhus beställde 'Spånglund' tre supar brännvin 
som förtärdes. Sedan pigan därefter gett Åhl ett glas med vatten som han 

75 Detta v ar en sm ått lege ndarisk gä stgivargård som i folk mun även benämndes 'Ta vernan' 
efter de gamla benämningarna på gästgiverier. 1 början av 1400-talet uppstod på denna plats 
ett kloster som ä ven inbegrep gäststugor och ta vernor för de resenärer som fä rdades genom 
Tivedens skog ar. M unkarna fördrevs 1529 som en följd av re formationen och egen domen 
beslagtogs av Gu stav Vas a. En tid d ärefter in rättades en gä stgivargård och from 1626 var 
gästgiveriet även fö rbundet med ett postkontor, som i själva ve rket var rik ets nä st äld sta 
postkontor i inla ndet. Po stkontoret ansågs alltmer betydelsefullt och g ästgivaren kom efter
hand att tituleras postinspektör. Ett antal historier om livet på detta gästgiveri finns 
upptecknade. Bland p ersoner som ö vernattat där kan nämnas Magnus Gabriel de la Ga rdie, 
Erik Dah lberg, C arl von Linné, K arl XIV Johan, E rik Gu staf Gei jer och Ca rl Jon as Lov e 
Almquist. Trakten kring gästgiveriet lär ha inspirerat den sistnämnde till romanen 
'Hermitaget'. Postkontoret drogs in 186 2 och gästgiveriet upphörde 1865 i sam band med att 
järnvägen drogs genom Tiveden och den verksamhet som funnits i Boderna i o mkring 300 år 
flyttades till Laxå. Se Löwenström 1977 och Pettersson 1980:31-38. 
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druckit ur, fyllde 'Spånglund' glaset med ytterligare brännvin som pigan 
försett honom med. Han försökte sedan förmå Åhl att dricka upp detta 
brännvin, vilket dock Åhl vägrade att göra. 'Spånglund' bad då Törn att 
hålla fast Åhl, medan han själv hällde ner brännvinet i Åhls strupe. Åhl var 
redan då så pass 'överlastad' att han inte gjorde något motstånd. Av det 
brännvin som 'Spånglund' nu hällde i honom blev han dessutom "nästan 
oförmögen att gå". När så Törn och 'Spånglund' beslutade om att fara 
vidare, ledde de med förenade krafter Åhl till vagnen och baxade sedan upp 
honom på vagnssätet. Bredvid honom satte sig 'Spånglund' medan Törn tog 
plats baktill i vagnen. 

Törn blev nu rannsakad om vad som hände vid Skävi by i samband med att 
Åhl blev knivskuren till döds. Man kan läsa om denna händelse redan i den 
skrivelse som skickades från landskansliet i Örebro till domhavande vid 
Grimstens härad efter de inledande förhören med Törn. Skillnaderna mellan 
versionen i skrivelsen och den som Törn nu delgav rätten berör de roller han 
tillskrev 'Spånglund' och sig själv. Nu inför rätten var det 'Spånglund' som 
"haft Åhl utur vagnen", nu var det 'Spånglund' som hade tagit initiativ till 
att tillgripa Åhls hästar och åkdon, nu var det 'Spånglund' som hade yttrat 
att de borde "taga lifvet utaf Åhl", medan Törn själv skulle ha "vägrat att 
deltaga i Åhls dödande". Denna vägran var enligt Törn orsaken till att han 
blev sparkad av 'Spånglund' och dessutom hotad med stryk "derest han icke 
biträdde". Sparkarna och hoten förde i sin tur med sig att Törn "icke vågat 
motsätta sig Spånglunds omenskliga och rysliga förslag". Om det fortsatta 
händelseförloppet delgav Törn rätten följande version: De två drog gemen
samt ned den nästan sanslöse Åhl till en sluttande hage som låg invid 
landsvägen. När de nått hagen försökte 'Spånglund' förmå Töm att med en 
gammal rakkniv, som 'Spånglund' haft dold i ett knyte, ta livet av Åhl 
genom att skära honom i halsen. Detta sade sig Törn emellertid ha vägrat. 
Medan Törn "vände sig bort och med fingrarne tilltäppt[e] s ina öron" skar 
'Spånglund' Åhl med rakkniven. "[S]å vidt Törn kunnat förnimma" gav Åhl 
inget ljud ifrån sig då.76 Efter att Törn tagit ett papper i vilket några "skilling-
sedlar" fanns inlindade ur Åhls rock, hade 'Spånglund' "tagit [dem] till sig" 
utan att Törn hann notera beloppet på sedlama. 'Spånglund' och Töm kom 
därefter överens om att till att börja med försöka dölja hästarna och vagnen 
och sedan, när de lyckats sälja hela ekipaget, dela på pengarna de skulle få. 
De passerade Kumla och Örebro och ställde sedan kosan mot Rista gäst
givargård. Efter att de köpt hö och betat hästarna under cirka en halv timme 
vid ett ställe som kallades Nybygget, nådde de någon gång mellan åtta och 

76 Inkonsekvent eftersom ju Töm enligt egen utsago vid tillfallet "med fingrarne tilltäppt sina 
öron"! 
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nio på söndagsförmiddagen fram till byn Sundby. I samband med att Törn 
och 'Spånglund' slutligen skildes åt där, berättade 'Spånglund' att han skulle 
resa tillbaka till Örebro för att från "lasarettet"77 i staden hämta en piga som 
hette Maria. Törn själv begav sig till fots i östlig riktning. Efter två dagars 
vandring nådde han Västra Vingåker där han, som nämnts, såsom passlös 
slutligen blev gripen. 

Töm tillade att han under sin vandring till Västra Vingåker "plågats af sam-
vetsqval öfver den begångne ogerningen" och att han avsåg att bekänna sin 
del i brottet så fort han fick möjligheter till detta. Vid de förhör som därefter 
genomfördes inför befallningshavande i Örebro län hade han dock "af rädsla 
för straff förtigit brottet". Först efter flera förmaningar att säga sanningen 
och efter att han bevistat obduktionen kom Töm till insikt om att han skulle 
berätta vad han visste. 

De inkallade vittnena, som vid detta rannsakningstillfalle var tio till antalet, 
och av vilka nio slutligen mötte upp inför tinget, bodde samtliga i byar och 
torp, vilka kunde antas ha blivit besökta av Åhl, Töm och/eller 'Spånglund' 
under färden mellan Boderna och Sundby.78 Skräddaren Petter Andersson 
och dennes hustru Brita Olsdotter som bodde på torpet Venen blev följd
riktigt hörda. Där anslöt sig 'Spånglund' till Åhl och Töm, som ju Töm 
tidigare nämnt i rätten. Skräddaren själv var inte hemma under deras besök, 
men utifrån den beskrivning hans hustru gett av 'Spånglund' antog han att 
denne var samma person som för tre eller fyra år sedan varit inne hos 
honom. 'Spånglund' beskrevs som "stor till växten, med brunt ansigte samt 
svart hår". Hustrun Brita Olsdotter var däremot hemma och bjöd den 
'främmande manspersonen' på mat. Han sade sig vara "Snickare och 
Doctor" och var klädd i brunrandig rock, ljusblå byxor och mössa med 
kilar". Dessutom uppgav han att han var bekant med organisterna Lindholm 
i Tångeråsa och Staaf i Viby. När han ätit färdigt gick han till grannen Jan 
Carlsson. Mellan åtta och nio på aftonen kom så Åhl och en för henne då 
okänd person åkande och stannade sin kärra ute på vägen. Den då okände 
personen utpekade hon nu inför rätten som Töm. Eftersom hustrun hade 
sysslor att göra i torpets ladugård, såg hon inte när Åhl och Töm startade 

77 Skall egentligen vara 'kurhuset' eftersom det senare visade sig att 'pigan Maria' var intagen 
där för att åtgärda en 'venerisk smitta'. 
78 Vittnena hördes inte i den ordning de kunde tänkas ha kommit i kontakt med någon av Åhl, 
Töm eller 'Spånglund'. I presentationen av vittnesmålen görs här ett avsteg från föresatsen att 
presentera det som fram kom i den or dning som r annsakningshandlingaxna framställt olika 
fakta i målet. Av framställningsmässiga skäl har vittnesmålen från de personer som kom från 
Sundby med omnejd ordnats kronologiskt på sätt de kom i kontakt med 'Spånglund' m fl. 
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resan vidare. Hon hade emellertid kunnat konstatera att även 'den främm
ande manspersonen' var borta när hon återkom till torpstugan. 

Nästa ställe som man utifrån förhöret med Törn visste att de tre stannat på 
var Herrefallet. Enligt "hemmansbrukaren" där, Petter Olsson, skedde detta 
mellan tio och elva på lördagsaftonen. Petter Olsson var redan tidigare 
bekant med Åhl men hade inte tidigare sett de två övriga i sällskapet. När de 
tre väl kommit in till Olsson begärde Åhl ett brännvinsglas. Åhl tog själv 
fram en brännvinsbutelj varpå de tre hade suttit en stund hos honom och 
"supit". Åhl manade snart på de andra eftersom han genast ville resa vidare. 
Den större av de två andra i sällskapet, som dessutom hade "mörklagdt 
ansigte", tyckte inte att de behövde ha så bråttom, men efter ytterligare ett 
litet tag begav de sig till slut iväg. 

Mellan midnatt och klockan ett natten mot söndagen den 3 augusti ankom 
Åhl, Törn och 'Spånglund' till Vretstorps gästgivargård där man väckte 
pigan Stina Caj sa Österman. Hon släppte in sällskapet i ett källarrum. Pigan 
kände genast igen Åhl genom dennes tidigare besök där och kunde nu under 
vittnesförhöret även inse att Törn var den andre i sällskapet. I övrigt bekräf
tade pigan huvuddragen i den redogörelse över besöket i gästgivargården 
som Törn tidigare presenterat för rätten. Dessutom ville pigan minnas att den 
för henne 'okände mannen' med det mörklagda ansiktet sagt sig vara 
hemmahörande i Västergötland, kunna spela violin och dessutom vara 
bekant med de tidigare nämnda organisterna Staaf och Lindholm. Törn hade 
då sagt att han kom ifrån Örebro och lät dessutom förstå att han "ägde 
rikedom". 

Ur de omfattande och oftast mycket detaljrika vittnesmål som sedan följde 
vid detta första rannsakningstillfalle skall här endast några inslag nämnas. 
När exempelvis Törn och den redan omtalade främmande mannen anlände 
till hustrun Stina Lisa Olsdotter på Tybble ägor med "warma och spräng-
körda" hästar, hade klockan hunnit bli åtta på söndagsmorgonen den 3 
augusti. Den större av de två, dvs 'Spånglund', kom snart in till henne och 
begärde att få köpa hö till hästarna. Hustrun kände för övrigt igen denne. 
Han hade föregående vinter varit inne hos henne tillsammans med en kvinna 
och då presenterat sig som "Doctor" och sagt sig höra hemma i Hjortkvam i 
Bo socken. Denna söndagsmorgon frågade han henne om kvinnan han var i 
sällskap med föregående vinter hade varit synlig på gården senaste tiden, 
men fick ett nekande svar som tycktes ha gjort honom besviken. Han före
slog då Törn att denne skulle stanna hos hustrun med en av hästarna, medan 
han själv med den andra skulle bege sig till Örebro. Hustrun gick dock inte 
med på detta utan fick dem båda att snabbt bege sig vidare. När åklagaren 
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frågade hustrun om den främmande mannens sätt att tala, menade hustrun att 
det "icke utmärkts att han varit från Västergötland". 

Sista stället Törn och 'Spånglund' tillsammans skulle ha besökt var Sundby. 
Innan man nådde denna by hade bysmeden Carl Johansson under söndags
morgonen den 3 augusti vid en plats som kallades Sandväd träffat Törn och 
'en annan längre man'. De två hade häftigt diskuterat med varandra om 
någon "sedelbok", utan att Carl Johansson hade fått klart för sig vem som 
ägde 'sedelboken'. Tillsammans med Carl Johansson gick de två efter ett tag 
ut på vägen där en vagn stod förspänd med två svarta, olika stora hästar. Den 
längre av männen hade sagt sig komma från Östergötland men att han 
närmast kom från Örebro och att han nu ville byta bort sin vagn. 

Hustrun Brita Persdotter från Sundby var ensam hemma när två män, av 
vilka den ene nu igenkändes som Törn, vid tiotiden denna förmiddag kom 
åkande efter vägen från Örebro och stannade utanför hennes hem. Törn tog, 
trots att han blev tillsagd av den andre att dröja kvar ett tag, ett knyte ur 
vagnen och avlägsnade sig genast. Den andre kom in till Brita och bad att få 
ställa hästar och vagn på hennes gård. Hon hörde att denne "något brutit på 
målet". På åklagarens fråga om varifrån hans "uttal" kunde härröra, menade 
Brita att hans brytning i vaije fall inte tydde på att han kom från Väster
götland. 

Bland vittnena från Sundby berättade vidare bonden Lars Erik Larsson att 
han på söndagsförmiddagen på sin faders uppmaning skjutsat en främmande 
man till Örebro. Denne hade något tidigare samma dag kommit till fadern 
och sagt sig vara "Doctor', att han hette 'Svensson' och att han senare på 
dagen skulle ha ett samtal med "Lazaretts Läkaren Doctor Ingman" i 
Örebro.79 När så 'Svensson' tillsammans med Lars Erik Larsson kommit 
fram till Örebro och man stannat utanför 'kurhuset', bad 'Svensson' Lars 
Erik Larsson att gå in och fråga efter en kvinna som hette Brita Maja från 
Nora, som då skulle vara intagen där. Sedan Lars Erik Larsson gjort detta 
och meddelat 'Svensson' att en sådan person faktiskt fanns där inne, gick 
'Svensson' själv in i kurhuset. Först efter "en längre stunds förlopp" kom 
'Svensson' ut därifrån, varefter de båda återvände till Sundby. Där stannade 
sedan 'Svensson' till "frampå eftermiddagen". 

79 Efter att ha konsulterat matriklarna 'Svenska Läkaresällskapet 1808-1908' och i 'Sver iges 
Läkarehistoria' kan konstateras at t någon läk are med det ta el ler liknande namn inte fa nns i 
Örebro vid denna tid. Sannolikt var detta ett 'fantasifoster' skapat av Kjellsten. 
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När vittnet Brita Persdotters make Carl Ersson kommit hem till Sundby 
tidigt på eftermiddagen, träffade han samman med 'Svensson', som just åter
vänt från Örebro. För Carl Ersson berättade då 'Svensson' att han efter resan 
till Örebro nu skulle fortsätta till sin moder i Östergötland där han även själv 
sade sig vara bonde. Sedan 'Svensson' fått hästarna förspända reste han iväg 
i riktning mot Rista gästgivargård. 

Lars Erik Larsson, som ju tidigare under söndagen kört 'Svensson' fram och 
åter till Örebro, gick på aftonen tillsammans med några andra ungdomar från 
byn efter samma väg som 'Svensson' rest. Ett kort stycke från byn där sko
gen tog vid hörde de hästar stampa. Inne i skogen fann de snart 'Svensson' 
ligga och sova, medan hans hästar befann sig i närheten intrasslade i sina 
tömmar. Lars Erik Larsson väckte 'Svensson', hjälpte till med att betsla 
hästarna vid 'Svenssons' vagn och fick därefter upp vagnen och hästarna på 
vägen. 'Svensson' fortsatte därefter, så långt Lars Erik Larsson kunde iaktta 
honom, sin fard mot Rista gästgivargård. Efter ett tag måste uppenbarligen 
'Svensson' ha vänt eftersom han sågs passera Sundby åt motsatt håll. 

I vagnen hade Lars Erik Larsson, förutom "något hampa", sett två knyten 
som enligt 'Svenssons' förmenande skulle ha innehållit "mycket wärde". 
'Svensson', som varit klädd i kapprock utan krage och under den en brun-
randig sommarrock, sade sig vara gift. Han hade även sagt att han endast 
hade mellan fem och sex mils resa till sin hemvist där hans moder, som för 
övrigt skulle vara ägare till hästarna, ägde 1/8 mantal. 

Andra rannsakningstillfället 
Efter att inledningsvis vid detta rannsakningstillfalle den 7 november ha 
konstaterat att Törns 'medbrottsling' trots efterlysning ännu inte kunnat 
gripas, presenterade åklagaren Hallbom de vittnen han denna gång inkallat. 
Återigen bestod dessa främst av personer som antogs ha kommit i kontakt 
med 'Spånglund' och Törn från den tidpunkt då Törn och Åhl lämnat 
Boderna och fram till söndagen och 'Spånglunds' förehavanden i och kring 
Sundby. 

Inledningsvis hördes dock en av de organister, som 'Spånglund' till en av de 
tidigare hörda vittnena sagt sig vara bekant med, Lars Lindholm. Denne hade 
inför sitt vittnesmål inlämnat en skrivelse till rätten. I skrivelsen antyddes att 
den person som presenterat sig som 'Spånglund' eller 'Svensson' i själva 
verket kunde vara en Kjellsten, som var son till en organist i Östergötland 
och vars mor ännu fanns i livet. 
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En son till tidigare hörde skräddaren Petter Andersson från Venen, Petter 
Persson, bekräftade uppgifterna om att en 'främmande mansperson' för 
några år sedan varit inne hos vittnets föräldrar och då sagt sig vara 
"snickare". Han hade dessutom sagt sig ha sitt 'natthärbärge' i Sandstubbe-
torp. Lördagseftermiddagen den 2 augusti, när samma person vandrade förbi, 
hade han åter gått in i föräldrarnas torpstuga. Denna gång sade han sig vara 
"musikant" och organistson från Östergötland och frågade efter de tidigare 
nämnda organisterna Lindholm och Staaf samt dessutom efter skolläraren 
Snäll. I samband med detta besök begärde han även att få låna en fiol. Efter
som strängar fattades på den fiol som fanns i torpet, följde Petter Persson 
'musikanten' till granngården där en spelbar fiol fanns som han spelade på 
en stund tills postbonden Åhl tillsammans med Törn anlände. Petter Persson 
blev då ombedd av den främmande personen att fråga Åhl om han kunde få 
åka med till Sandstubbetorp, där han även denna gång sade sig ha sitt 'natt
härbärge'. I kvällsskymningen begav sig sedan Åhl och de två medföljande 
iväg från Venen i riktning mot Vretstorp. 

En incident inträffade denna rannsakningsdag. Törn hade under vittnesför
hören dels pratat för sig själv och dels med Petter Perssons syster, som även 
hon var instämd som vittne. Till henne hade han sagt att han tyckte om 
henne "emedan hon war lik hans fastemö". Törn blev då genast tillfrågad av 
domaren om "han wore eller warit till sina sinnen rubbad", något som Törn 
emellertid förnekade. Fånggevaldigern inflikade att Törn under transporten 
från länshäktet sagt sig vara rädd och att han "sett bilder som kommit efter 
honom". Länsmannen Lindman från Skövde, som även han var närvarande i 
tingssalen, menade att Törn "alltid warit känd såsom den der ägt ett mycket 
enfaldigt begrepp och swagt förstånd, men dock icke [varit] wanwettig" samt 
att han hade rykte om sig att vara oärlig, även om han aldrig hade varit till
talad för något tillgreppsbrott. Törn försökte avslutningsvis förklara sig 
genom att hävda att han både för ett år sedan och denna dag "haft syner" i 
vilka han "tyckt sig se gubbar, som kommit efter honom" och att detta gjort 
honom uppskrämd. 

Sedan åklagaren begärt om ytterligare anstånd i målet, beslutade rätten om 
att en skrivelse skulle skickas till befallningshavande i Linköpings län. I den 
skulle man fråga om någon person inom detta län kunde sättas i samband 
med den Kjellsten som organisten Lindholm omnämnt. Skrivelsen avsändes 
den 27 november och häradsrätten utfärdade samtidigt allmän efterlysning 
av Kjellsten. 
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Tredje rannsakningstillfället 
Vid efterföljande rannsakningstillfalle den 23 januari 1846 redovisades 
inledningsvis en del skriftväxling mellan olika myndigheter. I ett medde
lande från landskansliet i Örebro till domhavande vid Grimstens häradsrätt 
daterat den 8 december framgick, att kansliet erhållit upplysningar från 
poliskammaren i Norrköping om den efterlyste Kjellsten. Av dem framgick 
att en person med namnet Hans Gustaf Kjellsten kunde vara den efterlyste. 
Vidare framkom att denne Kjellsten skulle vara född den 10 april 1802 i 
Styrestads församling, Östergötlands län, och att hans fader varit organist i 
denna församling. Kjellsten hade år 1824 tagit värvning vid "Raket Corpsen" 
där han befann sig i tre år. Därefter hade han haft en befattning som verk
mästare på ett sockerbruk vid 'Ladugårdslandet' i Stockholm och därifrån, 
efter att ha varit tilltalad för rån och flera stölder men i brist på bevis inte 
kunna fallas för huvudparten av brotten, slutligen flyttat till Linköping. 
"[Äjndteligen", som skrivelsen uttryckte det, blev Kjellsten genom Dals 
häradsrätt den 28 september 1842 dömd för första resans stöld och dessutom 
för fyra "skuffningar".80 För dessa brott erhöll han ett bötesstraff, som om
vandlades till 24 dagars fängelse på vatten och bröd.81 Sedan Kjellsten 
avtjänat detta straff blev han uppmanad att förete "laga förswar"82 och kunde 
den 18 januari 1843 uppvisa ett "förswarsbewis" utskrivet av en änkefru 
Hökenberg "på Tångstad". Av poliskammarens svarsskrivelse framgick att 
Kjellsten därefter inte varit synlig i Norrköping. 

Av de utdrag ur fångjournalerna för Linköpings länshäkte som sänts till 
domhavanden framgick, att signalementet som fanns beskrivet i dem över
ensstämde med den efterlystes. Av journalanteckningarna framgick dess
utom att Kjellsten "förstod att öppna åder och war kunnig i Snickeri-
handtwerket" och att han "hade fel på ena ögat". 

Av de övriga redovisade skrivelserna till domhavande framgår hur detta mål 
fortskred. Således meddelade landskansliet i Örebro följande: Den iösa 
piga' som man antog att Kjellsten sammanträffat med sedan hon rymt från 
Örebro kurhus, eftersom han "likasom för att invänta någon" uppehållit sig i 
skogen efter att ha avrest från Sundby, hette Brita Maria Svensdotter. Hon 
var hemmahörande i Hagby, Nora socken. Efterlysningar hade den 22 
december utfärdats både på Kjellsten och Brita Maria och de kunde även 

80 Med 'skuffningar' avses här våldsamt anlagda knuffar. 
81 Wieselgren nämner a tt "[d]et urg amla fän gelsestraffet vid vatt en och br öd ble f upphäfdt 
genom lagen af den 16 maj 1884". Wieselgren 1895:436. 
82 Det vi ll säga att kunna bevisa hos vem han var anställd eller vem som kunde förbinda sig 
att anstä lla hon om. Om ing et såda nt bevis kund e visas upp, blev den frigivne vanligtvis 
intagen på s k allmän arbetsinrättning. 
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snart gripas. Kjellsten hade nämligen tillsammans med Brita Maria besökt 
sin moder i Norrköping och var just i fard med att avlägsna sig därifrån när 
båda greps. Därefter hade de, samt en brun häst, en släde och åtskilligt annat 
som de haft med sig, blivit transporterade med fångskjuts till Örebro 
länshäkte.83 

På länshäktet i Örebro genomfördes den 27 december de första förhören med 
Brita Maria Svensdotter och Kjellsten av vilka den förstnämnda rannsakades 
först. Hon, som var 24 år gammal och 'förswarslös',84 hade vid midsommar
tid föregående år träffat Kjellsten för första gången och därefter gjort honom 
sällskap i syfte att gifta sig med honom. I juli hade hon lämnat honom i 
Göteborg för att på egen hand bege sig till kurhuset i Örebro, en inrättning 
som hon hade erfarenhet av efter en tidigare behandling där för 'Venerisk 
smitta". Hon blev även denna gång mottagen där. En afton i augusti och utan 
att hon ännu botats från sin smitta hade hon, sedan Kjellsten besökt henne 
"hemligen", rymt därifrån. Under natten som följde vandrade hon sedan iväg 
längs landsvägen mot Linde.85 Denna uppgift ändrade hon snart. I själva 
verket hade hon de två à tre närmaste dygnen efter rymningen drabbats av 
frossa. Hon blev därför kvar i Örebrotrakten, dock utan att ha varit inne i 
någon stuga. När frossan väl släppt, fortsatte hon sin vandring i väntan på att 
få möta Kjellsten. En mil bortom Linde hade hon vänt om. Norr om Skär
marboda mötte hon slutligen Kjellsten som då sagt henne att han just 
kommit "hemifrån". Därefter färdades de med hästar och vagn genom Öre
bro och vidare till Göteborg. Där vistades de två hos Kjellstens moster, innan 
de fortsatte sin gemensamma fard till Kjellstens moder i Norrköping där de 
greps. 

Kjellsten bekräftade under rannsakningen de uppgifter om hans bakgrund 
som poliskammaren i Norrköping sänt till landskansliet. I övrigt berättade 
han följande om sitt liv: Som klockare och "orgelnist Elev" hade han för
utom orgel lärt sig spela klaver och fiol. Sin skada på ena ögat fick han som 
enrollerad vid "Raket Corpsen" och blev av detta skäl avskedad därifrån. 
Senast hade han varit skattskriven som snickeriarbetare vid Sångsta i 
Kimstads socken, Linköpings län. När de olika namn han använt kom på tal 
menade han att han åtminstone kunde kalla sig 'Svensson' eftersom hans 
styvfader hade detta namn. 

83 Kjellstens signalement enligt fångrullan för Örebro länsfängelse var: "[b]runt hår, Rak näsa, 
Blå ögon. Lång och smärt till växten. Har en hvit fläck på hö ögat samt en bit borta utaf högra 
örats öfre kant." 
84 Den 'försvarslöse' saknade fast bostad och fast anställning. Se mer om detta i kapitel 7. 
85 Nuvarande Lindesberg. 
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När det gällde de händelser som Brita Maria Svensdotter redan tagit upp 
under förhöret, hade Kjellsten följande att berätta: Sedan han träffat Brita 
Maria under midsommaren och med henne kommit överens om att de skulle 
gifta sig, skildes de åt någonstans mellan Norrköping och Örebro. Hon hade 
nämligen sagt honom att hon ville besöka några anhöriga i Nora. Själv begav 
han sig till en marknad i Karlstad och köpte sig där den häst som han hade 
när han greps. Från Karlstad begav han sig med en 'gästgivarskjuts' till 
Vretstorp. Där hanns han upp av 'hästhandlaren Rydman', som han menade 
var hemmahörande i trakten av Karlstad. Förutom en häst Kjellsten köpt av 
honom hade Rydman då haft med sig ytterligare tre. Tillsammans fortsatte 
de genom Örebro stad och österut till ett torp i trakten av Sköllersta. Sedan 
Kjellsten från detta torp fått skjuts in till Örebro och där besökt Brita Maria,86 

återvände han till torpet och gjorde därefter sällskap med Rydman dels till 
Hjortkvam, där Rydman bytte hästar, och dels vidare till Motala. Där vände 
Kjellsten om för att återigen få träffa Brita Maria längs vägen mot Nora. I 
skogen ungefar mitt emellan Örebro och Nora stötte han på henne. Sedan 
färdades de två via Vadstena och Jönköping till Göteborg där de vistades hos 
en moster till Kjellsten, "Fru Lindström". Han kunde dock inte närmare ange 
var denna mosters bostad var belägen annat än att den låg nära ett större 
sjukhus. Fortfarande utan att veta att han var efterlyst begav sig Kjellsten 
och Brita Maria därefter till Norrköping för att tillbringa julen där. Det var i 
samband med vistelsen där, just som han skulle gå från staden till ett torp för 
att hämta häst och åkdon som han lämnat där, som han greps. 

Bland de saker som Kjellsten och Brita Maria Svensdotter hade med sig och 
som i samband med häktandet togs i förvar fanns förutom kläder bl a ett röd
målat skrin märkt "S. M. S. 1845" i svart text. Skrinet innehöll en mängd 
föremål. Förutom en psalmbok och en mässingsdosa, märkt på ena sidan "L. 
J. M. S." och på den andra årtalet "1848", fanns där en "taskbok"87 samt 
"Hartsmans Husläkare".881 den senarenämnda boken fanns instuckna dels en 
prästattest utställd på en snickare Gustaf Svensson och dennes hustru, under
tecknad av J. U. Lindström, och dels en sedel à 16 daler Banco. Pengarna 
och attesten sade sig Kjellsten ha hittat på resan till Göteborg. Han ändrade 

86 I rätte gångsprotokollet benämner Kjellsten henne geno mgående 'Mar ia' eller 'Maj a'. I 
texten benämns hon med båda sina fornamn. 
87 En taskbok var helt enkelt en trolleri- eller magibok. 
88 Karl Joh an H artman (179 0-1849) var bot anist, läkare och ble v 1838 ledamot av Veten 
skapsakademin. Han s Husläkaren, eller allmänna och enskilda föreskrifter i sundhetsläran, 
samt sjukdomslära, eller kort anvisning att känna och rigtigt behandla de flesta i Sverige 
förekommande inre och yttre sjukdomar gavs första gången ut 1828, därefter i fe m ytterligare 
upplagor och blev tämligen spridd i landet. 
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dock denna uppgift under förhörets gång och påstod sig i stället ha hittat dem 
i Göteborg men försäkrade att attesten inte utnyttjats. 

När Kjellsten förhördes på landskansliet hämtades Törn samtidigt upp från 
häktet och tillfrågades om han kände den person som just anlänt. Töm svara
de utan att tveka: "det är han som skar halsen af bonden, men jag ser att han 
rakat af sig skägget." Kjellsten förnekade för sin del och under bibehållet 
lugn att han överhuvudtaget sett Törn tidigare, som han dessutom tyckte 
verkade "tokig". Man berörde under det fortsatta förhöret en del omständig
heter kring mordet på Åhl. Bland de saker man funnit när Kjellsten greps 
kände Törn igen en brunrandig rock samt en snusdosa av "Mazur", som 
Kjellsten enligt Törn nyttjat vid tiden när Åhl mördades. Kjellsten uppgavs 
ha uppvisat "synbar wånda" när dessa uppgifter kom i dagen och förklarade 
att han plötsligt blev illamående, med hänvisning till att han under de före
gående dagarna inte fått tillräckligt att äta. Efter en stund tog Kjellsten dock 
mod till sig och förnekade all delaktighet i mordet på Åhl. 

Kjellsten förhördes bl a om det skrin som anträffades i samband med grip
andet. Han uppgav att han för flera år sedan köpt skrinet av en torpare, Sven 
Magnusson i Styrestad. När han blev erinrad om att det påmålade årtalet 
1845 borde tyda på att han nyligen tillägnat sig skrinet, korrigerade sig 
Kjellsten och hävdade i stället att "en bondpojke sednare ändrat sista siffran i 
årtalet". Brita Maria uppgav för sin del att kläderna, som hon sade sig ha haft 
redan under sin tid på kurhuset i Örebro, köpts av en piga, Anna Caj sa, som 
tidigare varit i tjänst hos en Schollin i Nora men sedermera flyttat till Stock
holm. 

I en skrivelse till domhavanden som nu föredrogs bekräftade landskansliet i 
Örebro att Brita Maria Svensdotter, såsom behäftad med "weneriska sår i 
halsen", av egen fri vilja blivit intagen vid kurhuset i Örebro den 15 juli före
gående år. Eftersom både hon och Kjellsten antogs ha begagnat och samti
digt sökt dölja saker som Kjellsten tidigare tillskansat sig av Åhl, anmodade 
landskansliet domhavanden att bl a fordra in prästbetyg rörande Brita Maria 
Svensdotter. Knapphändiga uppgifter beträffande Brita Maria Svensdotters 
person erhölls av kyrkoherden Swederus i Nora. "[E]fter mycket letande i 
böckerna" hade han endast fått fram att hon var född den 23 maj 1822 och 
att hon var vaccinerad. 

Ytterligare en skrivelse från landskansliet i Örebro föredrogs. I den om
nämndes bl a att två personer från Sundby, Carl Johansson och Carl Ersson, 
kunnat intyga att Kjellsten, sedan de konfronterats med honom i häktet, var 
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samma person som tillsammans med Törn befunnit sig i Sundby den 3 
augusti. Vidare omnämndes att befallningshavande i Göteborg låtit meddela 
att någon änkefru med namnet 'Lindström' ej bodde i Göteborg vid den tid 
Kjellsten och Brita Maria sade sig ha besökt henne. 

När så rättegången fortsatte hade således antalet tilltalade utökats till tre. 
Först bland dem hördes nu Hans Gustaf Kjellsten, som i rannsaknings-
protokollet beskrevs som "lång och stark till wexten med blå ögon och bruna 
hår samt fräck och trotsig upsyn". Vid sidan av vad som redan tidigare fram
gått om hans 'levnadsomständigheter' berättade han själv att hans fader av
lidit för 17 år sedan. Kjellsten hade redan som 17-åring blivit antagen som 
'fyrwerkare' vid 'Raket Corpsen', där han tjänstgjorde i hela fem år. Efter att 
därefter ha arbetat sex år vid det tidigare nämnda sockerbruket utanför 
Stockholm, ägnade han sig under de två efterföljande åren, förutom åt "resor 
i landet", åt "åderlåtning, skrifning, stämning af Fortepianos samt violin
spelning wid Dansnöjen". Under de följande två à tre åren, då han varit 
mantalsskriven på hemmanet Tångsta beläget drygt en mil från Norrköping, 
sade han sig ha "rest omkring i riket" för att "se sig omkring". 

För första gången fick nu Kjellsten tillfälle att inför rätten redovisa sin ver
sion av vad han haft för sig vid tiden för mordet på Ahl. Han böljade även 
denna gång med att nämna att han under juli månad bevistat en marknad i 
Karlstad. Därefter skiljer sig hans berättelse en del från den han tidigare 
lämnade på länshäktet på Örebro slott. Bland annat är den nu lämnade ver
sionen betydligt mer detaljrik än den tidigare lämnade, sannolikt p g a att 
åklagaren genom följdfrågor fick Kjellsten att mer detaljerat beskriva 
händelseförloppet. 

Enligt den version Kjellsten delgav rätten hade han "än med en, än med en 
annan okänd wägfarande" åkt genom Kristinehamn och Hova och vidare till 
Boderna för att senare kunna ta sig till Örebro. Där skulle han, enligt en 
överenskommelse han hade gjort i Karlstad, träffa den tidigare omnämnde 

89 hästhandlaren Rydman, som han denna gång uppgav kom från Kalmar. Nu 
berättade Kjellsten att han vid ett hemman som låg efter vägen mellan gäst
givargårdarna i Boderna och Vretstorp träffade samman med en för honom 
obekant skjutsbonde. Med denne fick han åka vidare i en vagn förpänd med 
två hästar. Under denna fard följde i vagnen ytterligare en person som han 
inte kände. Sedan de färdats en bit, gick de tre in på ett ställe där den obe
kante medresenären lämnade pengar till skjutsbonden, varpå denne inhand

89 I den na del av rätt egångshandlingarna förekommer även namnformen 'Rym an', me n för 
enkelhetens skull bibehålls namnformen 'Rydman' även fortsättningsvis. 
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lade ett halvt 'stop'90 brännvin. De tre hade därefter 'supit' tillsammans med 
ytterligare två personer, en postiljon och dennes skjutsbonde, som tillfälligt
vis befunnit sig där. Efter att ha färdats ytterligare en bit anlände de tre vid 
midnatt till Vretstorp där de gick in i krogstugan. Den obekante personen 
'trakterade' där Kjellsten och skjutsbonden med ytterligare brännvin. När 
Kjellsten slutligen kom ut ur krogstugan träffade han Rydman, som då var på 
väg mot Örebro i en vagn forspänd med två "svartbruna hästar". Dessutom 
hade han i lösa tyglar dels ett brunt sto och dels en 'brunfaxig häst', som 
enligt Kjellsten tillhörde honom själv. 

Nu följer en synnerligen detaljrik skildring av vad Kjellsten haft för sig se
dan han lämnat Vretstorps gästgivargård. När Rydman startade resan vidare 
mot Örebro satte sig Kjellsten upp i Rydmans vagn, medan Rydman s jälv 
red bredvid på det bruna stoet som han skulle lämna av i Östergötland. När 
de passerat Kumla fann de att hästarna som drog vagnen var slutkörda. De 
beslöt då att Rydman skulle rida i förväg på det bruna stoet och med Kjell
stens häst löst bredvid, medan Kjellsten skulle komma efter i den takt 
hästarna tillät. De kom dessutom överens om att senare stråla samman i 
Motala. Under resans gång till Motala skulle Rydman även försöka sälja 
Kjellstens häst. Vid ett torp i närheten av Örebro, där Kjellsten visste att 
Brita Maria Svensdotter var känd sedan tidigare, gick han in. Där kunde man 
dock inte upplysa honom om Brita Maria blivit utskriven från kurhuset i 
Örebro. Kjellsten fortsatte därför resan förbi Örebro till Sundby. Där lät han 
beta Rydmans hästar och återvände sedan med "skjutshäst" till Örebro för att 
besöka kurhuset. Där fick han tillfälle att samtala med Brita Maria. Därefter 
återvände han till Sundby och fortsatte sedan vidare efter vägen mot Rista. 
Strax efter Sundby somnade han emellertid och hans hästar tog sig in skogen 
vid vägen. Där väcktes Kjellsten av två för honom obekanta personer som 
hjälpte honom att föra upp ekipaget på vägen. Han fortsatte sedan sin färd 
förbi Lännäs, Sköllersta, Sörby, Svennevad, Källesta och till Regna91 där 
Kjellsten och Rydman åter sammanträffade. Tillsammans fortsatte de till 
Motala där Kjellsten köpte en ämbetsvagn av Rydman och spände för den 
med den "faxiga häst" som Rydman haft med sig. De följdes sedan till Vad
stena där de skildes åt. Kjellsten färdades för sin del till sin moder i Norr
köping för att övernatta. Efter att ha återvänt till Örebro och fortsatt vägen 

90 Ett 'stop' motsvarar 1,31 liter. 
91 Dessa orter är återgivna i den ordning och med den stavning de har i rättegångsprotokollet. 
Någon ort med namnet 'Källesta' finns inte i de nna region. Däremot finns Gällersta. Oavsett 
om man gör detta utbyte och om man tar hänsyn till att Kjellsten knappast tog genaste vägen 
från Sun dby och till Regn a gästg ivargård, vars bygg nad för övrigt fortfarande står kv ar, 
verkar det inte troligt att han passerat samtliga dessa orter och det förefaller närmast osanno
likt att detta skett i den ordning de omnämns i protokollet. 
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mot Nora stötte Kjellsten efter vägen samman med Brita Maria. Med henne 
tog han så vägen förbi Motala, Vadstena, Gränna, vidare över Jönköping och 
till Göteborg, där de stannat hos hans moster, "Sjö Capitaines Enka[n]" Brita 
Cajsa Lindström, till framemot jul. Efter besöket där färdades de till Norr
köping där de blev gripna. 

På de frågor som därefter ställdes till Kjellsten om hans vidlyftiga resande, 
gjorde han en del tillägg till sin tidigare berättelse. Exempelvis sade han nu 
att han på vägen mellan Vretstorp och Kumla råkat en okänd "Pappers-
makare Gesäll" som han tillåtit att följa med till Sundby. Där hade gesällen 
genast avlägsnat sig utan att Kjellsten fått veta vad han hette. Dock sade sig 
inte Kjellsten kunna känna igen Johan Gustaf Törn som den person som varit 
i Kjellstens sällskap när de fardades mot Vretstorp och som vittnen senare 
sett honom tillsammans med i Sundby. Första gången han såg denne Törn 
var, försäkrade han, på landskansliet i Örebro. Kjellsten fortsatte att förneka 
all kännedom om mordet på Åhl och sade sig inte heller veta om Åhl var den 
person han fått åka med till Vretstorp. Beträffande Kjellstens och Brita 
Maria Svensdotters påstådda besök i Göteborg hade ju myndigheterna där 
redan meddelat att någon änka med namnet Lindström varken fanns boende 
eller mantalsskriven där. Kjellsten vidhöll dock att hans moster med detta 
namn verkligen fanns där. Trots att han sade sig ha vistats hos henne i flera 
veckor, kunde han fortfarande inte lämna uppgifter om var i Göteborg hon 
bodde. Slutligen menade Kjellsten att det var under sin resa mellan Göteborg 
och Norrköping och nära Holkabergs gästgivargård i Östergötland som han i 
en gammal 'sedelbok' hittade det tidigare omnämnda prästbetyget och 16 
skilling banko i slantar. På grund av det ringa beloppet på slantarna fann inte 
Kjellsten det mödan värt att anmäla fyndet. 

Kjellsten fördes därefter ut ur tingssalen och in fördes i stället Brita Maria 
Svensdotter. Hon uppgav att hon var född i Nora och att hennes föräldrar 
hade varit "arbetsfolk" vid gruvan i Dalkarlsberg men att de nu var avlidna 
sedan flera år. Hon hade vistats hos dem fram till dess hon var tio år och 
hade därefter haft tjänst i och omkring Nora stad. I syfte att hälsa på bekanta 
hade hon vid midsommartiden 1844 begivit sig till Örebro och där träffat 
Kjellsten för första gången. Det hon därefter berättade var i stora drag en 
rekapitulering av vad hon delgav rätten tidigare under detta rannsaknings-
tillfalle. När Brita Maria Svensdotter avslutat sin berättelse följde frågor till 
henne. Med anledning av dem förnekade hon att hon överhuvudtaget kände 
till att något mord skulle ha begåtts och hade inte heller vid tiden för mordet 
sett Kjellsten inneha någon vagn förspänd med två hästar. 
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Såväl Kjellsten som Törn blev nu samtidigt inkallade i tingssalen. Törn vid
höll att Kjellsten var den person som med rakkniv skurit halsen av post
bonden Ahl och att de två med Åhls hästar och vagn därefter färdats genom 
Örebro och vidare till Sundby där de båda skildes åt. Trots detta fortsatte 
Kjellsten att, som det framställs i rättegångsprotokollet, med "fräckhet och 
hånlöje" förneka såväl detta som att han överhuvudtaget sett Törn förrän de 
konfronterades vid landskansliet i Örebro! 

Några vittnen som även tidigare hörts berättade nu att de kände igen Kjell
sten som den person som tillsammans med Åhl och Törn besökt Venen och 
Herrefallet. När Kjellsten konfronterades med dessa vittnesmål medgav han 
till att bölja med endast att han "någon stund" varit inne hos den av Törn 
tidigare inför rätten omnämnde Petter Olsson i Herrefallet, men at t han då 
inte var tillsammans med Törn. Om även Åhl varit där sade han sig inte ha 
någon uppfattning om. Han trodde sig dock inte ha sett Åhl och kände ej 
heller till om bonden han fick åka med denna afton hade detta namn. Efter 
att ha ansatts av uppföljande frågor medgav Kjellsten att bonden han fått 
skjuts med möjligen kunde ha hetat Åhl. Han bestred dock "ihärdigt" att 
Törn skulle ha varit i deras sällskap. Snarare var den tredje en person "han 
hwarken förr eller sedermera sett". Han medgav dessutom att det vittnesmål 
som pigan Brita Stina Österman vid Vretstorps gästgivargård lämnat var 
riktigt. Hennes vittnesmål stämde, som vi tidigare nämnt, relativt väl överens 
med Törns redogörelse över vistelsen vid Vretstorps gästgivargård. Kjellsten 
hade tillsammans med Åhl och en tredje okänd person natten mellan den 2 
och 3 augusti besökt gästgivargården. Han fortsatte dock at t förneka att den 
okände personen skulle ha varit Törn. Visserligen hade han "supit bränwin" 
där, men att han mot Åhls vilja skulle ha trugat i denne mer brännvin än 
denne ville ha var felaktigt. Det var inte heller möjligt att han vid detta till
fälle kunde ha sett Åhl falla omkull utanför dörren, eftersom han själv redan 
gått ut och när han väl befann sig utomhus genast träffat Rydman. 

Eftersom åklagaren ansåg Kjellsten vara överbevisad om att ha varit i säll
skap med såväl Åhl som Törn, blev han uppmanad att ge en "sanningsenlig 
bekännelse". Att han vid Vretstorp skulle ha sammanträffat med någon 
Rydman och därefter åkt vidare med denne trodde inte åklagaren på. Kjell
sten vidhöll dock "ihärdigt" de uppgifter han redan lämnat och sade sig inte 
ha någonting mer att delge rätten. Samtidigt krävde han att Rydman nu 
måste höras i målet. 

Den mängd föremål som Kjellsten och Brita Maria Svensdotter hade med sig 
när de greps förevisades "den för tillfallet serdeles stora folkmängden" i 
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tingssalen. Ingen kändes vid dem. När det gällde hur Kjellsten kommit över 
det tidigare omnämnda skrinet presenterade han nu en ny version. För flera 
år sedan skulle han ha köpt skrinet vid Göteborg och hade under senaste året 
låtit en gosse vid namn 'Janne', som bodde inom Styrestads socken i Öster
götlands län, måla om det. 

Rätten beslutade om uppskov i målet och att fram till nästa rättegångstillfalle 
försöka få upplysningar om den av Kjellsten åberopade 'hästhandlaren Ryd-
man' från Kalmar län. 

Fjärde rannsakningstillfället 
Fjärde rannsakningstillfället den 4 mars inleddes med att Brita Maria Svens
dotter utfrågades om vad hon haft för sig under de tre veckor hon befann sig 
i trakten av Linde sedan hon rymt från kurhuset i Örebro. Hon sade sig inte 
känna till namnet på något ställe hon besökt under denna tid. Mat hade hon 
köpt för de fjorton första dygnen efter rymningen men därefter skaffat sig 
mat "bäst hon kunnat". Hon hade för det mesta legat ute under denna tid. 

Efter denna utfrågning hördes återigen ett antal vittnen, bl a från Sundby 
med omnejd. Samtliga därifrån hävdade att Kjellsten var den person som den 
3 augusti vistats i byn och som blivit skjutsad till Örebro och åter. Två av 
vittnena hade dessutom sett Kjellsten i sällskap med Törn tiden innan den 
senare avlägsnat sig från byn. 

'Gewaldigern' Jacob Larsson från Örebro, som också var inkallad att vittna, 
berättade om de samtal han haft med Kjellsten i samband med att han trans
porterat honom till och från tingssalen i Vretstorp. Kjellsten hade nämligen 
frågat Larsson vad denne hade för uppfattning om vad som dittills före
kommit i målet. Larsson hade då svarat att han för sin del ansåg att "mycket 
redan var updagadt", att Larsson trodde att Kjellsten var den skyldige och att 
det därför var bäst för honom att erkänna sitt brott. Kjellsten hade då yttrat, 
"såsom orden fallit": "Nerkingame skola ej få fatt på mig". Dessutom hade 
han under en transport tillbaka till Örebro sagt att: "de må väl få skrifva om 
Rydman fastän någon sådan ej funnes". 

Ytterligare två vittnen framträdde vid detta rannsakningstillfälle, Jonas 
Jonsson och dennes hustru Lisa Olsdotter från Korsbacken. Förutom att 
Kjellsten tillsammans med Brita Maria Svensdotter besökt paret föregående 
vår berättade de att Kjellsten själv besökt dem på lördagsmorgonen den 2 
augusti. Sedan Kjellsten vid det senare tillfallet gått iväg hade paret saknat 
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en vit glasflaska "om fem jungfrurs rymd"92 samt en gammal tobakspung 
som de misstänkte att Kjellsten tillgripit. Kjellsten förnekade inte bara 
stölden utan att han överhuvudtaget besökt makarna. Man fann inte heller 
någon flaska eller tobakspung bland de saker Kjellsten och Brita Maria inne
hade när de greps. Törn uppmärksammade då rätten på att en vit glasflaska 
"hvilken varit rund på båda sidor" av misstag slogs sönder under deras besök 
på gästgivargården i Vretstorp och att Kjellsten dessutom då även innehade 
en svart läderpung. Kjellsten hade i Vretstorp sagt att läderpungen skulle 
bytas mot brännvin eller hö, något som emellertid inte skett så länge Törn 
och Kjellsten var tillsammans. De beskrivningar Törn gjorde av flaskan och 
tobakspungen överensstämde enligt Jonas Jonsson med utseendet på sakerna 
han blev av med i samband med Kjellstens besök. 

Tidigare hörda pigan Stina Caj sa Österman vid Vretstorps gästgivargård 
berättade att en vit glasflaska faktiskt slogs sönder under besöket på gäst
givargården. Kjellsten som blivit förargad över detta köpte därefter ytter
ligare en som han fyllde med brännvin. Kjellsten fortsatte att förneka att 
detta överhuvudtaget hade hänt. Åklagare Hallbom anhöll då om förnyat 
uppskov med målet för att kunna inkalla ytterligare vittnen. Kjellsten å sin 
sida yrkade dels på att målet skulle avslutas och dels på att han själv genast 
skulle försättas på fri fot. Målet uppsköts och de tre tilltalade återförpassades 
till länshäktet. 

Femte rannsakningstillfället 
Vid femte rannsakningstillfället den 30 mars redovisades inledningsvis två 
skrivelser från landskansliet i Örebro. Den ena rörde efterforskningarna om 
den av Kjellsten åberopade 'hästhandlaren Rydman', som man med de 
knapphändiga uppgifter Kjellsten lämnat inte kunnat identifiera. I den andra, 
som i själva verket innebar en dramatisk vändning i målet, underrättades 
nämligen domhavande om att Kjellsten slutligen erkänt att han "i rusigt 
tillstånd jemte Sotaren Törn afhändt Anders Andersson Åhl lifvet" och att 
han därefter tillgripit Åhls hästar och vagn. Dessutom hade Brita Maria 
Svensdotter erkänt att hon efter denna händelse mött Kjellsten på vägen 
mellan Almby kyrka och Sundby och att de två därefter färdats till Öster
götland. 

När Kjellsten nu framträdde inför rätten beskrevs han som "i hög grad 
uprörd och sedan sista rättegångstillfallet ögonskenligen afmagrad". Detta 
var enligt honom själv en följd av "häftiga samvetsförebråelser öfver sitt be-

92 En 'jun gfru' motsvarar cirk a 0,08 liter. Benämningen skal l ha upp kommit av måttets 
utseende, "som med lite fantasi liknar en kvinnofigur i lång kjol". Se Carlsson 1989:44. 
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gångne brott". Han sade sig nu vara villig att avge en "sanningsenlig be
kännelse" och berättade följande: Sedan han vid midsommartiden året innan 
lämnat Brita Maria Svensdotter vid Motala, begav han sig till Göteborg via 
Jönköping. Från Göteborg återvände han sedan till Närke för att i Örebro 
åter sammanträffa med Brita Maria. Fram till dess hade han "såsom kunnig i 
åderlåtning och med ledning af Hartmans Läkarebok praktiserat såsom 
Läkare". Av denna 'praktik' hade han tjänat så mycket pengar att han vid 
ankomsten till Närke innehaft hela 105 riksdaler. Vid hemmanet Venen 
träffade han Åhl och Törn och fick tillåtelse att fortsätta färden tillsammans 
med dem. Vid Herrefallet hade de tre tillsammans med postiljonen Nyländer 
och dennes skjutsbonde supit upp ett halvstop brännvin. Därefter fortsatte 
färden till Vretstorps gästgivargård där Kjellsten, Åhl och Törn förtärt var 
sin sup och Kjellsten och Åhl dessutom "hvarsitt öhlglas eller halfqvarter 
bränvin". Kjellsten köpte sedan en butelj med ytterligare en kvarter brännvin 
som han vid avfärden därifrån tog med sig till Åhls vagn. Eftersom Åhl vid 
avfarden från gästgivargården var "af rus oförmögen att sjelf i wagnen 
upstiga", hjälpte Kjellsten och Törn honom upp på vagnen. Sällskapet fort
satte därefter förbi Skäve by och förtärde under tiden det brännvin man hade 
med sig. Vid en backe hade Åhl antingen "stigit eller kastat sig ur wagnen". 
"[M]ed raglande steg" begav han sig sedan en bit från vägen där han bl ev 
stående trots att Kjellsten ropat att han skulle komma tillbaka till vagnen. 
Kjellsten steg då av vagnen och begav sig till Åhl och hade "med några möj
ligen hårda ord förebrått honom hans dröjsmål". Åhl svarade "på lika sätt" 
och gav dessutom Kjellsten ett slag på armen med ett "piskeskaft". Kjellsten 
blev då i sitt rus "upretad och ond" och tog "i denna sinnesförfattning" fram 
en rakkniv ur en plånbok han haft i sin bröstficka. Utan någon avsikt att döda 
sträckte så Kjellsten ut sin arm och råkade skära Åhl i halsen. Denne störtade 
med ens till marken utan att avge något ljud eller göra någon rörelse. I detta 
ögonblick kom Törn dit och kunde "med förskräckelse" konstatera att Åhl 
var död. Kjellsten och Törn begav sig då omgående till vagnen och hästarna 
och fortsatte sin fard. 

Kjellsten böljade snart känna "samwetsförebråelser" över vad han gjort. 
Detta och hans rusiga tillstånd fick till följd att han inte förrän morgonen 
därpå, sedan de två passerat Blacksta gästgivargård och befann sig mer än 
två mil från mordplatsen, kände sig "redig till sina sinnen". Färden fortsatte 
till Sundby där Törn och Kjellsten skildes åt. De vittnesuppgifter som rörde 
tiden i Sundby, resan till Örebro och åter och fram till dess Kjellsten blev 
väckt i skogen utanför Sundby, fann han riktigt återgivna. Natten som följde 
färdades Kjellsten åter genom Sundby och mötte Brita Maria Svensdotter 
nära Örebro. De två tog därefter vägen förbi Almby och Sköllersta och in i 
Södermanland. Där bytte han på någon ort han inte kunde erinra sig namnet 
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på den vagn han hittills färdats i emot en "liten och nätt Embetswagn". 
Färden fortsatte därefter till Stockholm, där de endast stannade en dag, och 
sedan genom Roslagstull och ut på "landet" i nära två mil. På en krog be
nämnd "Skrufven" insjuknade han och tvingades stanna kvar i hela tre 
veckor. Till en "okänd wermlänning", sysselsatt med "wallplöjning" i när
heten av krogen, sålde Kjellsten den ena av Åhls hästar för åtta riksdaler. 
"Efter att någorlunda hafwa tillfrisknat" fortsatte Kjellsten tillsammans med 
Brita Maria färden via Uppsala, Enköping och åter till Stockholm, sedan 
vidare via Södertälje, Östra Vingåker, Vadstena, Gränna, Jönköping, Ulrice
hamn och Borås innan de slutligen anlände till Göteborg. Där uppehöll de 
sig i tre veckor och bodde då hos Kjellstens moster, änkan Lindström, för att 
efter dessa veckor påbötja färden söderut in i Halland. Ungefär en halvmil 
norr om Varberg gjorde Kjellsten en bytesaffär med en bonde som bodde 
längs vägen mellan Varberg och Kungsbacka. Han bytte bort det 'sto' han 
dittills förfogat över mot en 'häst', som Kjellsten sedan förfogade över när 
han greps. Paret fortsatte därefter färden via Halmstad och Jönköping innan 
de till slut anlände till Norrköping. 

När Kjellsten berättat färdigt tillade han att han varken nämnt något om 
mordet eller om det sätt på vilket han kommit över hästarna och vagnen för 
Brita Maria Svensdotter. Till henne hade han i stället sagt att han köpt hela 
ekipaget i Västergötland. Kjellsten menade dessutom att Brita Maria 
knappast haft någon anledning att misstänka annat, eftersom hon ju visste att 
han förtjänade "icke obetydlige penningar" på sitt kvacksalveri. 

Eftersom Kjellstens berättelse om hur mordet gått till inte överensstämde 
med den version Törn hävdat, lästes Törns version upp ur protokollet och 
godkändes därefter av denne, dock med en reservation: Törn kunde nu inte 
med säkerhet säga om Kjellsten 'skuffat' Åhl av vagnen eller om denne "i 
sitt rusiga och nästan sanslösa tillstånd" helt enkelt fallit ned från den. 
Kjellsten förnekade å sin sida delar av Törns version, nämligen att han efter 
att ha skurit Åhl i halsen skulle ha dragit in denne 'bland några buskar' och 
att han skulle ha tillgripit Åhls pengar. När det gällde stölden ur Åhls fickor 
hävdade Kjellsten att han ju inte överhuvudtaget haft några behov av ytter
ligare pengar, då han vid detta tillfälle innehade 105 riksdaler. Dessutom 
förnekade Kjellsten att mordet föregåtts av "någon rådplägning eller något 
samtal" mellan honom och Törn om att sälja hästar och vagn och därefter 
dela på den erhållna "köpeskillingen". Kjellsten försäkrade att han varken 
haft någon avsikt att beröva Åhl livet eller att tillägna sig dennes hästar och 
vagn. Stölden av hästarna och vagnen var i stället följden av den 'sinnes
förvirring' han menade skulle ha uppstått då han förstod att Åhl "genom 
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skärandet med rakknifven" hade avlidit. Han menade att han helt enkelt 
utnyttjade hästarna för att undfly "förmodade efterspaningar". 

Åklagare Hallbom påtalade nu att en "gärdesgård med ett lid af stänger" 
verkligen fanns mellan landsvägen och den hage där Åhls döda kropp på
träffades och att det inte var troligt att Åhl i sitt rusiga tillstånd utan hjälp 
kunnat ta sig över detta hinder och in bland buskarna i hagen. Törn förkla
rade det hela på följande sätt: Sedan Åhl fallit av vagnen och blivit liggande 
efter vägen, gick Kjellsten och Törn tillbaka till Åhl och tog denne i varsin 
arm. Med varsin fria hand drog de ut de översta stängerna ur lidet och drog 
sedan Åhls redlösa kropp över de återstående. Därefter släpade de in 
kroppen mot buskarna varefter Kjellsten skar halsen av Åhl på det sätt som 
Törn tidigare beskrivit. 

Kjellsten blev nu återigen "alfwarligen förmanad, att fullständigt hålla sig till 
sanningen". Till att böija med förnekade han att Törns beskrivning av hur 
mordet gått till var sann. Lite senare under förhöret menade han att mordet 
på Åhl möjligen skett på detta sätt och att det i så fall varit en följd av hans 
"rusiga sinnesförfattning". Vad som verkligen hänt kunde han dock inte reda 
ut. Däremot sade han sig vara övertygad om att mordet inte kunde ha före
gåtts av någon överenskommelse mellan Törn och honom, eftersom han 
kommit överens med Åhl om att följa denne hem över natten för att sedan 
dagen därpå bli skjutsad till organisterna Staf och Lindholm. 

Kjellsten blev därefter uppmanad att redogöra för hur han förfarit med 
hästarna, vagnen och selarna han kom över efter denna händelse. Redogörel
sen blev tämligen omfångsrik och innehöll bland annat dessa inslag: Ena 
selen skulle han ha bytt bort i Södermanland men behållit dess "sluta", som 
han innehade när han greps. Den andra såldes samtidigt med hästen till den 
redan omnämnda 'värmlänningen'. Den torpare i Halland till vilken Kjell
sten sålde stoet skulle enligt Kjellsten ha bott nära landsvägen och hade 
dessutom nämnt att han denna vår skulle överta ett större gårdsbruk och att 
han redan före köpet av stoet ägde ett brunt sto med föl samt ett par oxar. På 
grund av det slädföre som rådde under färden till Norrköping lånade Kjell
sten av en torpare som bodde utmed allmänna landsvägen mellan Hällestad 
och Tjällmo i Östergötland den skrinda, som han innehade när han greps. I 
stället lämnade han kvar ämbetsvagnen. Han tog dock med vagnens säte. 
Gästgivaren och organisten Rosengren i Hällestad skulle enligt Kjellsten 
kunna uppge torparens namn och bostadsort. Kjellsten uttryckte efter denna 
redogörelse att han önskade att såväl ämbetsvagnen som det sto han sålt i 
Halland skulle kunna återfinnas så att änkan Åhl därefter kunde gottgöras. 
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Brita Maria Svensdotter som åter rannsakades berättade bl a att Kjellsten 
visserligen aldrig nämnt för henne om hur han ursprungligen kommit över 
hästarna och vagnen. Eftersom Kjellsten nästan vaije gång och särskilt i bör
jan av deras gemensamma resa gjort sina förflyttningar nattetid, "likasom för 
att dölja hästarna och wagnen", böljade Brita Maria snart fråga Kjellsten hur 
han kommit över ekipaget. Han hade såväl då som efter att de greps "ifrigt 
afgifvit försäkran om sin oskuld". I samma andetag hade han dock hela tiden 
uppmanat henne att "icke yppa rätta förhållandet med deras resa", eftersom 
han menade att detta kunde leda till att "misstankar oförtjent upstode" mot 
honom. Hon bedyrade inför rätten även att hon "warit i fullkomligaste måtta 
i okunnighet" om Kjellstens brott fram till dess hon fick höra talas om hans 
bekännelse inför befallningshavande i Örebro. 

Kjellsten, som blev tillfrågad om han kände någon skuld inför vad han gjort, 
försäkrade att han alltsedan brotten blev begångna varit "plågad af swåra 
samwets förebråelser", att han "ofta warit frestad att erkänna sitt brott", som 
han även nu tillskrev "sin rusiga belägenhet" genom det myckna brännvins-
drickandet tiden innan. Dock ville han hävda att såväl han själv som Törn 
måste ha varit betydligt mindre rusiga än Åhl, eftersom de ju var tvungna att 
hjälpa denne upp i vagnen inför avfarden från Vretstorp. Eftersom Kjellsten 
hela tiden påstod att han inte haft någon avsikt att döda Åhl, blev han nu 
tillfrågad om han inte närmare undersökte de skador han tillfogat Åhl när 
han fick klart för sig att denne var död. Kjellsten förklarade att han inte 
mindes om så varit fallet. Han antog att han "af förskräckelse" hastat iväg 
från stället. På frågan om varför Åhl släpades genom "lidet" och in bland 
buskarna, om nu inte avsikten varit att göra Åhl något ont, hade Kjellsten 
ingen annan förklaring än att "en ond ande för tillfallet med honom ägde 
makt". I själva verket menade han att han lätt kunnat tillägna sig Åhls hästar 
och vagn utan att han behövde bruka våld mot den då redlöse Åhl och att 
liket efter Åhl ändå förr eller senare skulle ha blivit upptäckt. 

När rättegången nått denna punkt menade åklagaren att viktiga uppgifter 
som Törn lämnat inte överensstämde helt med Kjellstens bekännelse. Trots 
att rättens ordförande menade att Törn under rannsakningarnas gång givit 
"rediga och bestämda swar", fann han honom samtidigt "äga ett högst en-
falldigt förstånd jemte en upskrämd och ofta en till utseendet fastän icke till 
sina yttranden ådagalagd sinnes förwirring". Dessutom förekom fortfarande 
omständigheter i målet som inte retts ut tillräckligt. Mot bakgrund av detta 
ansåg rätten att befallningshavande skulle medverka dels till att 'Veder
börande Presterskap" kunde besöka Kjellsten och dels till att Törns "sinnes
beskaffenhet" utreddes. Brita Maria Svensdotter framhöll för sin del att hon 
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"måtte warda från saken skiljd och få njuta sin oskuld tillgodo", eftersom det 
nu fastställts att hon inte var medskyldig till Kjellstens brott. Rätten fast
ställde avslutningsvis att såväl Törn och Kjellsten som Brita Maria Svens
dotter även fortsättningsvis skulle hållas i fangsligt förvar. Målet uppsköts 
därefter. 

Sjätte rannsakningstillfället 
Även det påföljande rannsakningstillfället den 6 juli föredrogs inledningsvis 
diverse skrivelser. Från slottspredikanten Bergstedt, som av häradsrätten den 
14 april fått i uppdrag att förmå Kjellsten att avge en "upriktig bekännelse", 
erhöll befallningshavande i Örebro en 'anmälan' daterad den 27 april som nu 
lästes upp. Denna anmälan hade bl a följande innehåll: 

Till följe af Konungens Befallningshafvandes till mig aflåtna skrifvelse af 
den 14 dennes har jag, under förlidne veckans lopp, fiere gånger besökt å 
Länshäktet förvarade Hans Gustaf Kjellsten och genom ömma och alvar-
liga förmaningar sökt förmå honom till uppriktig bekännelse och har han, 
under mina samtal m ed honom visat en djup ånger öfver sitt brott och 
äfven lofVat, att icke dölja något, då han nästa gång framställdes för 
Domstolen. Fruktan för döden, med hvilken han ännu icke fullkomligt 
gjort sig till vän, begäret att af nåd få försköning från dödsstraffet, hvilket 
begär starkeligen hos honom röjes samt tron, att han genom sina oriktiga 
upgifter kunde befria sin medbrottsling Törn från det ansvar och det 
straff, som denne, genom sin efter Kjellstens förmenande vid tillfället 
visade enfalldighet och rädsla, nu ådragit sig hafva, efter min öfvertygelse 
varit de motiver, som föranledt honom, att motsäga Törns berättelser om 
omständigheterna vid mordets föröfvande. 

Vidare föredrogs ett ämbetsbetyg författat av provinsialläkaren Johan 
Christian Kull i vilket denne, efter anmodan från domhavanden vid Grim-
stens häradsrätt, yttrat sig om Törns "sinnesbeskaffenhet".93 Ämbetsbetyget, 
daterat den 21 maj 1846, hade huvudsakligen följande innehåll: Efter att ha 
besökt Törn "åtskillige gånger i arresten" fann Kull att denne visserligen 
kunde uppfatta de frågor som ställdes till honom och att han även gav rediga 
svar på dem "ehuru stundom enfaldiga". Däremot konstaterade Kull att 
Törns " / ... / åtbörder, ansigtsdrag och uttal /... / ofta nog markerat ett för
skrämt väsende /.../" och att detta var en rädsla man enligt Kull sällan fann 
bland "missdådare" ens när de "hårdt tilltalas". När samtalet kom in på 
Törns delaktighet i det aktuella mordet fann Kull att: " / ... / respirationen 

93 Johan Christian Kull (1801-1855) var bl a frän 1835 till sin död provinsialläkare i Ö rebro. 
Från 1832 var han dessutom ledam ot av Svenska Läkaresällskapet. Se Svenska Läkare
sällskapet 1909. 
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stundom synts hämmad, ungefärligen som hos ett bam, hvilket lider af 
snyftningen efter afstannad gråt /... / ". Kull betecknade detta som "feghet", 
något som han sökte härleda ur " / ... / den måhända hårda behandling, han i 
föräldrahuset af en på fylleri begifven Stjuffader från barndomen rönt". Kull 
fann ej Törn vara "utom tillräknelighetens gräns", men genom dennes 'feg
het' kunde hotelser " / ... / förmå honom [att] begå handlingar, som han 
ogillar /... / ". Ett sådant hot hade enligt Kull sannolikt legat bakom Töms 
delaktighet i det mord han tilltalades för. 

I en skrivelse från Virke kronolänsmanskontor i Halland daterad den 6 juni 
meddelade kronofogden Ringius att man inte kunnat fastställa vilken torpare 
Kjellsten hade bytt häst med. Vissa uppgifter stämde visserligen med en 
torpare vid namn Johan Bernt Christiansson, som vid denna tid arrenderat ett 
hemman i Vallby, Vaddinge socken, och dessutom tidigare bott på ett torp 
omkring en halv mil norr om Varberg. Något svart eller brunt sto med föl 
hade han dock inte ägt sedan lång tid tillbaka och förnekade enligt skrivelsen 
dessutom att han överhuvudtaget gjort det slags hästbyte Kjellsten berättat 
om. 

Efter uppläsandet av dessa skrivelser övergick man till att utfråga Törn om 
de delvis vilseledande uppgifter denne hade lämnat såväl när han förhördes 
på länshäktet i Nyköping som vid de efterföljande förhören på slottshäktet i 
Örebro. Törn förklarade detta med att han hade berättat "sanna förhållandet i 
afseende på mordet" för sina medfångar. Dessa hade då rått honom till att 
försöka vilseleda de som förhörde honom. Detta hade han ägnat sig åt fram 
till dess han efter att ha bevistat obduktionen bekände. 

Kjellsten förhördes återigen. Åklagare Hallbom trodde inte på Kjellstens för
säkran om att han skulle ha varit "höggradigt rusig" i samband med mordet. 
Kjellsten höll fast vid detta samtidigt som han inte heller denna gång av
visade de uppgifter om hur mordet gått till som Törn lämnat. Dock för
nekade han bestämt att han skulle ha tillgripit någon flaska eller tobakspung, 
men erkände att han för sin och Brita Maria Svensdotters räkning i J U 
Lindströms namn skrivit det prästbetyg som upptäcktes hos honom när han 
greps. Han hade dock "icke haft af nöden" att behöva utnyttja det falska 
prästbetyget. 

För att söka underbygga sin misstanke om att Kjellsten inte varit så berusad 
som han velat göra gällande "åtminstone strax innan det tillfälle när mordet 
begicks", begärde åklagare Hallbom att den i tingssalen närvarande pigan 
Brita Caj sa Österman från gästgivargården i Vretstorp återigen skulle höras. 
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Hon berättade att när Kjellsten, Törn och Åhl kommit in i gästgivargården 
hade hon inte märkt att vare sig Kjellsten eller Törn skulle ha varit berusade, 
eftersom "desse gått utan att något raglande förmärkts och talat redigt". 
Däremot var Åhl "alldeles öfverlastad, så att han icke förmått gå för sig sjelf 
utan fallit ned på golfvet då han af Kjellsten, som ledt honom, blifvit släppt", 
som hon enligt protokollet uttryckte det hela. Kjellsten hade endast förtärt en 
av de tre suparna som bars in på hans beställning. Ur den butelj han köpte på 
gästgivargården hade Kjellsten endast druckit upp "obetydligt med bränvin" 
medan han däremot fått Åhl att dricka upp ett helt dricksglas. När Kjellsten 
till slut gick ut ur gästgivargården med de övriga för att fortsätta färden, tog 
han med sig den inköpta buteljen med det brännvin som var kvar. 

Vad som hände efter att Åhl antingen blivit "skuffad eller fallit utaf wagnen" 
fick Törn redogöra för ännu en gång. Innan de gick tillbaka till den liggande 
Åhl tog Kjellsten från vagnen fram något som han sedan stoppade på sig och 
som Törn trodde var den rakkniv Kjellsten sedan utnyttjade vid mordet. 
Samtidigt hade han enligt Törn sagt att han med rakkniven skulle "göra utaf 
med Bonden". Törns tidigare uppgift om att han då skulle ha blivit sparkad 
och hotad av Kjellsten ändrade han nu. Han hade inte blivit 'wåldförd' av 
Kjellsten, utan hans "rädsla för Kjellstens ursinne och mordiska sinnesför
fattning" hade fått honom att hjälpa till med att dra Åhls sanslösa kropp in 
bland buskarna i hagen. 

Kjellsten kunde för sin del inte minnas om han överhuvudtaget tagit fram 
någon rakkniv ur sitt knyte. Han menade att han inte tänkte medge annat 
inför rätten än vad han bestämt kom ihåg, vilket ju endast var att han skurit 
Åhl i halsen med kniven och att den kniv han använt därefter stoppats i 
Töms ficka. 

Därmed var rannsakningen med Kjellsten, Törn och Brita Maria Svensdotter 
avslutad. Den mördade Åhls änka Maja Lotta Andersdotter yrkade i en 
skrivelse på att hon skulle gottgöras för den "skada, kostnad och tidsspillan, 
jemte resor och besvär" hon drabbats av med de tillgångar man fann hos 
Kjellsten och Brita Maria när de greps. Båda hade enligt henne tillsammans 
varit delaktiga vid försäljningen av makens hästar och vagn. Skrivelsen inne
höll en räkning som slutade på 291 riksdaler. 

Åklagaren yrkade på att de tilltalade skulle dömas till ansvar för de "grofva 
brott" de åtalades för och på att kostnaden för obduktionen av Åhls döda 
kropp skulle "gäldas" med hjälp av de tilltalades egendom. Brita Maria 
Svensdotter yrkade för sin del på att hon skulle friges och att hon skulle 
återfå de kläder och andra saker hon blev fråntagen när hon greps. "Weder-
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börande", dvs tilltalade, vittnen och åhörare, fick därefter träda ut ur tings
salen under den tid rätten överlade, varefter utslag i målet meddelades. 
Sedan rättens ordförande sammanfattningsvis beskrivit vad som kommit 
fram i målet och som därmed utgjorde domsskälen, meddelade han följande 
domslut: 

[Häradsrätten] finner Hans Gustaf Kjellsten och Johan Gustaf Töm 
genom egna af förekomne omständigheter styrkte bekännelser wara för-
wunne, Kjellsten, att hafwa med en rakknif genom skärning i halsen 
afdagatagit Anders Andersson Åhl från Tystinge under det han warit i 
sådan belägenhet att han s ig sjelf ej wäija kunde, samt Törn, att i mord-
gerningen hafwa warit delaktig i så måtto, s om Töm med kännedom af 
Kjellstens tillkännagifha mordiska afsigt, hulpit att åt beteshagen och 
buskarna indraga Åhl, och sedermera för att undkomma gemensamt till
gripit och begagnat sig utaf Åhls hästar och wagn till Sundby by, derifrån 
Kjellsten och Brita Maria Svensdotter på desamma åkit och dem seder
mera föryttrat; Och för detta grofwa brott, jemte det Kjellsten, emot sitt 
nekande förklaras icke kunna till answar fällas för tillgrepp af en flaska 
och tobakspung från Jonas Jonsson i Korsbacken, eller för innehafVande 
af ett icke bewisligen begagnadt, af honom, enligt upgift skrifVet falskt 
Prestbewis, äfwensom ock, enär beloppet af de penningar, som Töm 
upgifvit sig hafwa från Åhl tagit o ch lemnat Kjellsten, icke kunnat ut
redas, Härads Rätten anser answar härföre icke kunna Kjellsten och Töm 
ådömas, warda K jellsten och Töm, hvilka för tillgreppet af Åhls hästar 
och wagn gjort sig skyldige att answara, Kjellsten för andra resans stöld 
enligt 1 § i samma Cap., med stöd af 12 Cap. 1 o ch 2 §§, 24 Cap. 4 § 
Mbn, Kongl. förordning den 10 Junii 1841 och Kongl. förklaringen den 
23 Mars 1807, dömde att i ena bot sig sjelfa till straff och andra till 
warning gifwa lif för lif och halshuggas /.../. 

Åhls änka skulle enligt rättens utslag efter viss jämkning gottgöras med 200 
riksdaler. Dessutom skulle det belopp som obduktionen av Åhls döda kropp 
samt vittnenas resor och 'tidsspillan' betingade så långt det var möjligt er
sättas av de dömdas tillgångar. 

När det så gällde Brita Maria Svensdotter menade rätten att: 

! ... I hon wäl, genom ofwan och mot hwarandra stridande upgifter sökt 
dölja rätta förhållandet, och hwarigenom bindande liknelser emot henne 
förekommit, att hafwa i sällskap med Kjellsten begagnat Åhls wagn och 
hästar, med härmedan om deras olaga utkomst, doc k som emot hennes 
nekande full bewisning derom saknas, äfwensom anledning icke före
finnes, att hon i mordgerningen warit delaktig, anser Hrn Brita Maria 
Svensdotter icke kunna till answar i målet fallas, kommande Brita Maria 
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Svensdotter, såsom förswarslös att öfverlemnas tili KBHdes ('Konimgens 
Befallningshafvandes', forfrs tillägg) widare förordnande. 

Sedan såväl åklagaren Hallbom som Åhls änka båda förklarade sig nöjda 
med utslaget, begärde Kjellsten att få både rättegångsprotokoll och utslag 
översända till sig. 

Målets avslutning 
Målet avslutades alltså i första instans den 6 juli 1846. I fångrullan för 
intagna vid Örebro länsfängelse för augusti månad detta år gjordes en kort 
notering beträffande Hans Gustaf Kjellsten, nämligen att han " /... / [d]en 13 
afled her i häktet genom hängning". Det dödsstraff som häradsrätten av
kunnade för Johan Gustaf Törn kvarstod efter prövning den 4 november 
1846 i Svea Hovrätt. Under sin tid vid Örebro länsfangelse uppges Törn ha 
"visatt ett mycket godt uppförande". Under denna tid kom det även fram att 
han led av ljumskbrock "hvilket i någon mon minskar hans arbetsförmåga, 
hvilken eljest vore som fullgod att betrakta". Sedan Törn i en 'böneskrift', 
d v s en ansökan om nåd, till Högsta domstolen anhållit om att dödsstraffet 
inte skulle verkställas, ändrade denna instans domen den 27 april påföljande 
år. Törn dömdes till 28 dagars fängelse på vatten och bröd samt uppenbar 
kyrkoplikt.94 Han benådades från dödsstraffet och dömdes i stället till "arbete 
under sin återstående lifstid å fästning". Sedan de 28 dagarna på Örebro 
länsfangelse var avtjänade och den uppenbara kyrkoplikten genomförts, 
transporterades Törn till Carlstens fästning, dit han anlände den 7 juli 184795 

När denna anstalt nedlades 1858 överfördes Töm till Nya Älvsborgs fäst
ningsfängelse, dit han anlände den 6 oktober 1858. Hans uppförande under 
denna tid betecknades som "pålitligt" samtidigt som han 1862 av noteringar i 
fangelsehandlingar att döma fortfarande led av ljumskbrock.96 Sedan Törn i 
böljan av 1862 avsänt en 'ansökan' om att få bli förskonad från ytterligare 
fästningsstraff, beslutade Högsta domstolen den 9 september samma år att 

94 Uppenbar kyrkoplikt eller skriftermål innebar att den dömde inför sin församling i sin hem
kyrka skulle bikta sig för att se dan kunna återupptas bland församlingsmedlemmarna. Detta 
fanns reglerat i 1686 å rs kyrkolags § 8, enl igt vilken "/.../ en Församlings ledamöter, vare 
sig antingen många, få, eller en person allena, komma fram för sin skrifte-fader, bekänna sina 
synder och begära att blifva ifrån dem aflöste". Wåhlin 1824:28. 'Avlösning' eller 
'absolution' innebar helt enkelt syndaförlåtelse. 
95 Carlstens fastni ngsfangelses ark iv, vol D:3, Få ngjournal 1842-1849, vol D:4, Fångrullor 
1845-1853 och vol D:5, K yrkobok 1847-1 858, ti llhandahållna vid Göteborgs landsarkiv. Av 
dessa handlingar framgår dels a tt Johan Gustaf Törn "stammar", del s att f adern Jo han Tö rn 
innan han blev sötare hade tjänstgjort som sjöartillerist och hade avlidit 1826 och slutligen att 
såväl styvfadern, sötare Qvick i Skövde, som modern hade avlidit under 1840-talet. 
96 Nya Älvsborgs fastningsfangelses arkiv, vol BIIa:3, Fångförteckningar 1854-1866, 
tillhandahållen vid Göteborgs landsarkiv. 
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han skulle överflyttas till "klassen af förswarslöse fångar". Som en följd av 
detta beslut transporterades han till Långholmen, dit han anlände den 25 
oktober samma år. Där blev Törn intagen för att: 

I . . .  !  under fyra år  hål las  t i l l  a l lmänt  arbete ,  så  snart  han icke,  på grund af  
laga förswar, dessförinnan kan warda frigifwen; dock att, derest Sökanden 
beträdes med brott, som störer allmänna säkerheten, han då, jemte answar 
derför enlig t lag, kommer att till fästning återsända s, för att det honom 
ålagde straffarbete för lifstiden fortsätta. 

Någon klander mot Törns beteende under vistelsen på Långholmen framkom 
aldrig. Ingen återtransport till något av landets fastningsfangelser blev därför 
aktuell. Däremot betraktades Törn som försvarslös. Visserligen hade han 
uppgett att han hade en farbroder, före detta soldaten Dristig boende i Kyrke-
falla nära Tibro i Skaraborgs län. Då Törn emellertid inte visste om denne 
fanns i livet, fick han kvarbli på Långholmen fram till den 9 september 1866, 
då han med intjänade 226 riksdaler riksmynt och med pass frigavs och styrde 
kosan till sin hemstad Skövde.97 Där lämnar vi Johan Gustaf Töm åt sitt öde. 

För Åhls änka Maria Charlotta Andersdotter slutade livet olyckligt. Medan 
processen mot hennes makes baneman Kjellsten och dennes kompanjon 
Törn pågick, avled den 26 mars 1846 hennes yngsta barn, sonen Carl Victor. 
Året därpå flyttade änkan till Askersund med sitt enda kvarvarande barn, 
dottern Mathilda Charlotta. Där vigdes hon den 24 juni 1847 med hov
slagaren Johan Roslin, som 1844 flyttat till staden från Malmö och samma år 
gift sig. Hans första hustru i Askersund, Maria Kjellman, som tidigare varit 
gift med en smed i Vadstena och som var hela 23 år äldre än honom, avled 
emellertid den 4 oktober 1846. Roslin var således änkeman när han vigdes 
med Åhls änka. Han hade dessutom enligt anteckningar i husförhörslängden 
för Askersunds stad blivit "[e]nskildt skriftad för brott emot 6te budet" den 
15 november 1846. Den 26 april 1848 avled så Maria Charlotta Andersdotter 
i lungsot 35 år gammal. Hennes dotter flyttade därefter till Lerbäcks socken 
medan änklingen efter Maria Charlotta, hovslagare Roslin, samma år flyttade 
till "obestämd ort".98 

97 Centralfångelset Långholmens arkiv, vol DIIIba:9, Stamrullan över försvarslösa, vol 
DIIIca:6, Kyrkboken och vol EIVb:9, Verk ställda utslag, tillhandahållna vid Stock holms 
stadsarkiv. 
98 Uppgifterna om Carl Vict ors död är h ämtade u r husförhörslängden för Viby församling, 
AI:11 A, fol. 122, medan övriga uppgifter har hämtats ur husförhörslängden för Askersunds 
stadsförsamling, AI : 12, på "No 10 2", och be gravningsboken för samma församling, C:4, på 
micro fiche vid SVAR. 
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Om myndighetsutövning och nyckelaktörer 
Det tycks vara så att myndighetspersoner i Sverige under 1800-talet, åtmin
stone om man skall döma av deras ageranden i detta mål, var väl inpassade i 
ett administrativt tänkande som byggde på legala rationella principer med 
synliga mål och medel. Myndighetsutövningen tycks dessutom ha vilat på en 
hög grad av legitimitet. De åtgärder och beslut man medverkade i hade i 
regel stöd i en rättsligt grundad tvångsapparat som representerades av staten. 
Denna 'apparat' byggde på att olika former av rättsliga sanktioner fanns till
hands för att understödja att man faktiskt kunde förutsätta att vidtagna åt
gärder blev förverkligade. 

De flesta åtgärder i föreliggande mål genomfördes med en fermitet som, 
trots geografiska avstånd mellan olika myndigheter och med dåtidens be
gränsningar när det gällde att kommunicera, uppenbarligen fungerade, om än 
med stor tidsåtgång. I själva verket illustrerar detta mål svenska underrätters 
sätt att fungera under en stor del av 1800-talet. 

När detta brottmål behandlades, d v s för mer än 150 år sedan, måste det 
svenska administrativa systemet såväl lokalt som regionalt betecknas som 
byråkratiserat, och detta map flertalet av de aspekter som detta begrepp 
motsvarar. Man kan exempelvis peka på de rationella principer som Max 
Weber idealtypiskf postulerade för nära ett sekel sedan.100 Man kan även på 
ett mer generellt plan komma in på Webers analyser av det sociala hand
landet, d v s det handlande som har någon mening för aktören och som på 
olika sätt är orienterat med hänsyn till andra aktörers beteenden. Detta bilda
de i själva verket utgångspunkt för Webers analyser av det moderna sam
hället, inklusive dess rättstänkande. Han klassificerar det sociala handlandet i 
fyra kategorier eller idealtyper. Målrationellt är det handlande som tar hän
syn till hur mål, medel och resultat samverkar rationellt. Man överväger inte 
bara alternativa medel för att uppnå i förväg fastlagda mål; man kan även 
tänka sig att diskutera betydelsen av de fastlagda målen. Enligt denna typ av 

99 Vid dessa klassificeringar utvecklade Weber vad han kallade idealtyper. Han konstruerade 
'rena fal l' som inte be hövde va ra hämtade direkt u r ver kligheten. De bygg de int e heller på 
sannolikhetskalkyler eller statistiska beräkningar utan framställde sociala fenomen i in dividu
aliserad form. De utgjorde koncisa beskrivningar, närmast karikatyrer, med inslag och känne
tecken som var typiska för fenomenet ifråga. I sin berömda essä om den protestantiska etiken 
och kap italismens an da be skriver exempelvis Weber den ide altyp som mo tsvarar 'kap ita
lismens anda' på följande sätt: "Om det överhuvud taget finns ett objekt, på vilket denna term 
kan tillämpas med någon som helst mening, så kan det endast vara en "historisk individ", dvs 
ett komplex av sammanhörande element i de n historiska verkligheten, som vi förenar till en 
begreppslig helhet med hänsyn till deras kulturella betydelse". Weber 1934/1978:22. 
100 Se Weber 1919/1987:58-60. 
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handlande kan en målsättning efterhand övergå till att bli ett medel för att 
uppnå ett nytt mål. Värderationellt handlande förutsätter 'absoluta mål' 
förankrade i ett värdesystem. Här understryks de rationella överväganden 
som måste göras för att uppnå just dessa mål. Weber tar dessutom upp ytter
ligare grunder för det sociala handlandet, nämligen sådana som är känslo
mässigt och traditionellt relaterade. 101 Det är tämligen lätt att finna inslag av 
de fyra kategorierna när man betraktar det svenska rättssystemets sätt att 
fungera vid 1800-talets mitt. 

Känsloyttringar från exempelvis en åklagare i ett komplicerat brottmål visavi 
en tilltalad, som trots vädjanden från åklagarens sida om att 'hålla sig till 
sanningen' förnekar sitt brott, förekommer tämligen ofta. Huruvida dessa i 
sin tur fick några följder för den tilltalade kan däremot vara svårt att leda i 
bevis. Traditionella och på religiösa grunder utformade idéer om hur synd 
borde övergå i skam, som via bot i sin tur borde leda till bättring, finns ofta 
uttryckta i de pläderingar som förekom i dåtida tingssalar. Dessa idéer finns 
även uttryckta i de sinnelagsetiska principer som denna kedja av beteende
dispositioner kan sägas uttrycka. Bedömningen av den som var tilltalad präg
lades dessutom i hög grad av dessa principer. Detta fick till följd att dåtida 
domstolar ägnade stort utrymme dels åt att söka finna motiven bakom de 
brottsliga handlingarna och dels åt att ge akt på uttryck för synbar ånger hos 
den tilltalade. Att straffet genom avskräckning skulle få andra att akta sig för 
att begå ett brott är relaterat till det målrationella sättet att motivera en åt
gärd. Att 'ändamålen ibland fick helga medlen' ger det nedan diskuterade 
exemplet som rör prästernas roll för att beveka den tilltalade som ihärdigt 
nekar prov på. Exemplet anknyter kanske främst till den målrationella typen 
av handlande. Ur prästens synpunkt handlar det dock snarare om ett värde-
rationellt motiv. Överhuvudtaget spelar övergripande 'absoluta' mål relate
rade till föreställningar om en social ordning präglad av bl a kyrkotukt i hus
tavlans anda en stor roll när det gäller såväl rättstänkandet som de medel 
man tog till för att uppnå dessa mål vid denna tid. 

Att myndigheterna i stor utsträckning samverkade har vi sett exempel på i 
detta fall. Samverkan kräver verksamma informationsflöden som i sin tur 
förutsätter både en övergripande organisation med synliga mål som olika 

101 Weber definierade må lrationellt soc ialt ha ndlande som "/ ... / bestämt av förväntningar 
beträffande bete endet frå n föremål i omgiv ningen och frå n an dra människor, var vid dessa 
förväntningar används som 'betingelser' eller 'medel' för uppnående av aktörens egna 
rationellt eftersträvade och ka lkylerade mål". Vä rderationellt handlande är /... / bestämt av 
en medveten tro på det etiska, est etiska, religiösa eller liknande egenvärdet hos et t beteende 
som sådant och ob eroende av dess resultat". Weber 1919/1983:18-19. För en diskussion om 
detta, se Bondeson 1979:7-34. 
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myndigheter har att rätta sig efter och verksamma medel som man har att 
tillgå. Byråkrati förutsätter dessutom att dessa flöden i vid mening är forma-
liserade, d v s att de är utformade så att de olika aktörerna både kan vara 
förtrogna med dem, förutse dem och att därmed utrymmet begränsas så att 
skilda tolkningar och godtyckliga beslut minimeras. 

Betraktar vi de konkreta uttrycken för allt detta i den brottmålsprocess som 
beskrivits, kan vi peka på ett antal centrala inslag i dessa hänseenden: 
Samverkan mellan myndigheter skedde via formellt utformade skrivelser 
som skickades mellan aktörer både på lokal och regional nivå. Skrivelsernas 
form och näten av formella band mellan olika myndigheter tyder på en hög 
grad av rutinisering och standardisering. Skrivelserna motsvarar i stora drag 
de formulär, som i så hög grad kommit att tjäna som uttryck för modernare 
tiders myndighetsutövning. 

Det redovisade fallet ger anledning att ställa ytterligare frågor kring formali-
sering och rutinisering inom formella, sociala strukturer. Men även frågor 
som berör enskilda aktörers utbildning, kompetens och duglighet har här ak
tualitet. I hur hög grad bidrar enskilda befattningshavare i en social struktur 
kringgärdad av regler och rutiner till att framgångsrika myndighetsåtgärder 
genomförs? Mycket talar faktiskt för att just detta mål kan tjäna som ut
gångspunkt för att illustrera denna aspekt. Man kan exempelvis peka på den 
energi och konsekvens med vilken den omvittnat nitiske länsmannen Eric 
Hallbom sökte gripa Törns medbrottsling Kjellsten. Eftersom Kjellsten i 
rättsligt avseende 'saknade försvar', kunde hans tillvaro betecknas som lös
driveri, något de svenska myndigheterna med kraft sökte stävja vid denna 
tid.102 Kjellsten var dock uppenbarligen tillräckligt förslagen för att i hela tre 
månader och med en varierad arsenal av medel gäcka myndigheternas försök 
att till att bölja med fastställa hans rätta identitet och, när detta var gjort, att 
gripa honom. Hallbom, som ju måste betraktas som central när det gällde att 
lösa denna uppgift, ställdes på svåra prov. Genom ständiga och långt ifrån 
'rätlinjiga' förflyttningar nattetid sökte Kjellsten göra sig så osynlig som 
möjligt i de trots allt förhållandevis täta sociala landskap han rörde sig i. 
Varje främling möttes i normala fall med största misstänksamhet. Själv ut
nyttjade han 'aliaskonstruktioner' i kontakter med andra. Dessa bildade han 
ofta genom att presentera sig med namn som anknöt till platser som han 
samtidigt sade sig härstamma ifrån. 'Spånglund' med hänsyftning till Gull-
spång var bara ett av de fingerade namn han utnyttjade för att förvilla den 

102 Här kan man exempelvis peka på den synnerligen restriktiva försvarslöshetsförordningen 
från 1833 samt 1837 års fattigvårdskommitté som båda omfattade det tidsskede som detta mål 
beskriver. Se Helgesson 1978:11-70. Se även kommentarer i Kumm 1940:137-145. 
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allmänhet han mötte. På liknande sätt och uppenbarligen med samma syfte 
varierade han de sysselsättningar han inte utan täckning sade sig vara verk
sam i. Ett egenhändigt utformat 'prästbetyg' fanns dessutom till hands ifall 
Kjellsten, likt Törn, skulle misstänkas för lösdriveri. Om man till allt detta 
lägger Kjellstens sociala begåvning å ena sidan och hans uppenbara förmåga 
att hänsynslöst utnyttja sin omgivning å den andra, har vi sannolikt samlat de 
faktorer som bidrog till att han kunde hålla sig undan så pass länge, trots 
allmän efterlysning och idoga försök att fånga in honom. 

Sin förtrogenhet med skiftande miljöer försökte Kjellsten för övrigt utnyttja i 
eget syfte under rannsakningamas gång. Trots detta och trots hans förslagen
het tycktes inte myndigheterna förtröttas. När det gällde att fastställa hans 
verkliga identitet sammanfogades uppgifter från olika håll. Dels företogs ett 
idogt pusslande med vad som kom fram från vittnesmålen vid de inledande 
rannsakningstillfallena med Törn och då kanske främst vittnesmålet med 
organisten Lindholm, som Kjellsten till olika personer sagt sig personligen 
känna. Dels fann man efterhand att hans dialekt inte stämde överens med hur 
man talade på orterna han sagt sig härröra ifrån. Dels hämtades värdefull 
information från den rikhaltiga korrespondens som förekom mellan olika 
lokala och regionala myndigheter. Slutligen, efter allt detta utredningsarbete, 
slog man så till på den plats som tycktes vara Kjellstens enda fasta punkt i 
tillvaron, hans moders bostad i Norrköping. 

Prästen och den världsliga rättvisan 
Ett intressant men i ett nutida perspektiv både märkligt och otillbörligt inslag 
i rättskipningen är hur präster utnyttjades i domstolarna förr. Detta inslag är 
samtidigt ett exempel på hur samverkan mellan olika myndigheter kunde ta 
sig uttryck vid tiden för detta fall. Prästernas engagemang när det gällde att 
ta sig an rannsakningsfangar var då ingen nyhet. 'Kyrklig själavård' som 
rörde fångar fanns reglerad i kyrkohandböcker redan från reformationstiden, 
men kom inte minst under 1800-talet att utnyttjas av domstolarna. Där skulle 
prästerna, som rättsvetaren Göran Inger uttrycker det, "få fram en bekänn
else från de för brott misstänkta och anklagade".103 

Man kan, som tidigare antytts, se domstolarnas sätt att utnyttja prästerna som 
en praktik som illustrerar en del inkvisitoriska inslag i dåtidens rättspro
cesser. Det allt överskuggande målet var att komma åt och döma den som 
brutit mot lagen. Medlen för att uppnå detta mål betraktades däremot som ett 

103 Inger 1976: 44. In ger ger ett a ntal exempel på hur präster på detta sätt kom att in skrida i 
den rättsliga processen från 1600-talet och framåt i tiden. Ibid:44-46. 
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underordnat problem. Prästernas medverkan, som dessutom kom att fortleva 
in på 1900-talet,104 kan lite tillspetsat beskrivas på följande sätt: När de pro
cessrättsliga reglerna med sina höga beviskrav satte käppar i hjulet för den 
åklagare, som med iver ville föra ett mål ti ll ett avgörande, kallade man in 
prästerskapet för att bistå. Beviskraven sågs som hinder eftersom de under 
en stor del av 1800-talet för en fallande dom som nämnts antingen förutsatte 
gärningsmannens egna fritt avlagda bekännelse eller två samstämmiga vitt
nesutsagor. De problem som ur åklagarens perspektiv kunde försvåra möjlig
heterna till snabba rättsavgöranden var inte så sällan en följd av att den till
talade helt enkelt 'nekade i sten', samtidigt som vittnesutsagorna inte gav ett 
tillräckligt bevisunderlag. 

Fängelseprästens möte med fången har i en teologisk doktorsavhandling 
framställts på följande antikverade sätt, som vore det skrivet av en präst 
präglad av den tid då det i detta kapitel diskuterade målet avhandlades: 

Om någon tror, att e n fängelseprästs samtal med en isolerad lagbrytare 
uteslutande rörde sig omkring det religiösa, så är detta ett uppenbart 
misstag, som tarvar att bliva rätta t. Vanligen var det - vi har att ut trycka 
oss i det förflutnas tidsform, eftersom det, vilket vi här vill bringa i dagen, 
numera hör historien till - den fångne, som bestämde samtalsämnet. Ty 
det var ju han, som drogs m ed bekymrens tunga börda - måhända med 
den tyngsta av alla, vilken låg i hans påstående, att han var oskyldig. Att 
komma sanningen inpå livet beträffande ett sådant påstående ! ... ! var 
naturligtvis omöjligt för själasöijaren. Och det var heller icke så lätt att 
lindra eller avlyfta detta förtvivlans onda, som av den ortodoxa tros-
styrkan t. o. m. utpekats såsom en synd, där det drev fram frågan: 
"Pastorn, dog Gud Fader tillsammans med Sonen på korset, eftersom han 
icke hör bönen om förlossningen av oskyldiga fångar?" Här kunde fång
predikanten vid svaret på denna fråga icke följa det inledande krav, so m 
instruktionen ålade honom såsom själasörjare, nämligen "att hos de fallna 
återväcka ånger över begångna förbrytelser, allvarliga föresatser till 
bättring", utan hade att i förevarande fall bortse från dessa båda delar av 
kravet och i stället taga fasta på den tredje delen därav, vilken bjöd 
honom att återväcka "hopp och förtröstan på religionens nådelöften", 
såsom det till sist säges i denna paragraf. I... / Ty han visste, att det alltid 
hade funnits och ännu fanns oskyldig t dömda. Men han visste ingenting 
varken om skulden eller oskulden i detta särskilda fall. Icke ens domslutet 
gav honom den fulla vissheten. Som själasörjare kände han sig dock fullt 

104 Se exempelvis Svensson 1981:158. Om präs tens roll i dessa sammanhang skriver 
Svensson bl a följ ande:"I stället för att bedriva kristen s jälavård, lån ar sig prästen til l att b li 
redskap åt åklagaren. I ställe t för att bjuda den fäng slade en för trolighet under tys tnads
pliktens skydd, missbrukar prästen sit t infl ytande till at t fa fa ngen att a llvarligt försämra sin 
rättssituation genom en offentlig bekännelse". 
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förvissad därom, att han icke fick göra fångens bitterhet mot samhället 
större, än den redan var. Det var hans plikt att påpeka, att samhället såsom 
någonting mänskligt icke är fullkomligt utan kan göra sig skyldig till 
sådant, som orätt är mot individen. Men individen är så som människa 
icke heller fullkomlig. Hon har ofta krupit bakom en l ögn for att skydda 
sig. Hon suggererade s ig själv ända därhä n, att hon trodde på sin egen 
lögn, trodde, att den var sanning. Hon hade glömt, att det dock fanns ett 
vittne, som följde henne, vart hon gick. Och en dag måste hon lägga han
den på sitt hjärta, ty hon kände, att hon bävade. Men då trädde Gud Fader, 
som hade dolt sig bakom mörkret, fram i ljuset. Han visste, att han hade 
danat människan med en god vilja, men han visste desslikes, att världen 
hade omskapat människan och givit henne en ond vilja. Därför hade han 
genom sin Son sagt till den stora synderskan: "Icke heller jag dömer dig. 
Gå, och synda icke härefter". Gud är alltså den , som först såg i straffet en 
rättelse. "Dörnen icke, på det att I icke mån bliva dömda". Så fick fång
predikanten icke heller döma fången, som påstod sig vara oskyldig.105 

Detta långa citat anknyter till den i fallbeskrivningen omnämnda sk rivelse 
som slottspredikanten Nils Ulrik Bergstedt (1807-1880) avsände till dom-
havande den 27 april 1846. Bakgrunden till skrivelsen var ju att Kjellsten då 
hade suttit i fangsligt förvar i drygt tre månader. Han hade dessutom vid 
rättegångstillfallet den 26 mars 1846 medgivit att han haft del i mordet på 
postbonden Åhl. Åklagaren konstaterade dock att Kjellstens bekännelse i 
viktiga avseenden inte var i överensstämmelse med den som hans medbrotts-
ling Törn avgivit. Åklagaren stack inte heller under stol med att han hade 
större tilltro till Törns version än till Kjellstens. Bergstedt blev därför i egen
skap av fängelsepräst anmodad att förmå Kjellsten att avge en 'uppriktig be
kännelse'. Under den vecka som följde sedan han mottagit uppdraget gjorde 
han upprepade besök hos Kjellsten för att söka efterkomma uppmaningen. 
Och Bergstedt tyckte sig själv ha lyckats med sin föresats, eftersom Kjellsten 
under synbar ånger lovat honom att 'icke dölja något' fortsättningsvis. 

Skrivelser av detta öppenhjärtiga slag var sannolikt inte särskilt vanliga. I 
vilket fall som helst är Bergstedts skrivelse unik bland de rättegångshand
lingar som studerats inför denna bok. Skälet till detta är tämligen uppenbart. 
I den kyrkohandbok som han och andra prästmän hade att rätta sig efter 
anges, att prästen enligt en noga fastställd plan (et t s k 'formulaire') skulle 
m e d v e r k a  t i l l  a t t  d e n  b r o t t s l i g e  f r i v i l l i g t  h o s  " K o n u n g e n s  Ä m b e t s m ä n " ,  d v s  
länsman eller annan myndighetsperson, bekände sitt brott. Däremot skulle 
inte prästen själv ange den skyldige till någon myndighet.106 Man kan hävda 

105 Amér 1963:128-129. 
106 Se Wåhlin 1824:33-37. 
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att Bergstedt åtminstone kom i närheten av detta genom att referera till Kjell
stens föresatser att 'bekänna allt'. Därmed skulle man även kunna anta att 
skrivelsen var ett sätt för honom att framhäva sin roll, d v s att i försiktiga 
men ovedersägliga ordalag framhäva att han lyckats med vad rätten endast 
delvis gått iland med trots tre månaders försök. Det kan vid ett hastigt på
seende tyckas så. Om man emellertid tar del av det eftermäle som slotts
predikanten fått, finns emellertid anledning att något problematisera ett så
dant antagande. I ett herdaminne med biografiska uppgifter om prästerskapet 
i Strängnäs Stift står följande att läsa om Bergstedt. 

Bergstedt var en fryntlig och i umgänget angenäm personlighet. Foglig 
och försiktig i sitt sätt att gå fram och göra sin vilja gällande, samt för sin 
egen person ej mycket fordrande, vann han mycken vänskap och god 
framgång i sin befordran. Praktiskt anlagd och duglig, var han dock ej 
någon initiativets man. Nitisk för skolväsendet. Nämndes med tillgifven-
het från alla håll, där han tjänstgjort.107 

Även om eftermälen av ämbetsmän i matriklar av detta slag har en tendens 
att överskatta och förgylla, finns även annat som talar för att Bergstedts 
skrivelse tillkom i syfte att förmedla Kjellstens goda vilja att bringa saker till 
rätta. Förutom de restriktioner som han som prästman hade att rätta sig efter 
i samband med 'skriftermål', talar förklaringarna han gav till varför Kjellsten 
så envetet sökt dölja sitt samröre med Törn för detta. Bergstedts tolkning var 
ju att Kjellsten på detta sätt försökte skydda sin räddhågsne medbrottsling, 
som mest av en slump råkat hamna i denna olycka och som nu hade en döds
dom hängande över sitt huvud. Kjellsten visade samtidigt, vad Bergstedt 
sannolikt tolkade som, mänsklig svaghet. Han kände fruktan inför döden, en 
fruktan som han dock, när de talades vid, "ännu icke fullkomligt gjort sig till 
vän [med]", som Bergstedt på ett tidsenligt, prästerligt sätt uttryckte saken. I 
sin samvetsnöd hade Kjellsten, enligt Bergstedt, därför försökt "att af nåd få 
försköning från dödsstraffet". Samtidigt tyder vissa av skrivelsens ordvänd
ningar på att han ville förmedla känslan av att denne till synes förhärdade 
brottsling, som fick åklagaren att känna sådan frustration genom alla sina 
förnekanden och förvrängningar av uppenbara fakta, faktiskt hade visat 
Bergstedt stor tillgivenhet. Man kan givetvis samtidigt undra över om detta 
snarare vittnade om Kjellstens redan påtalade förslagenhet än om hans verk
liga, äkta avsikter som hade sin grund i känslor av skam och ånger. 

107 Hagström 1901:395-396. 
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Om brottslingar som stereotyper 
Reflexioner som tar sin utgångspunkt i brottslingen kan givetvis genomföras 
med en hel del olika förtecken. Man kan diskutera de olika faktorer som 
bidrog till att kedjan av händelser i målet fick så fatala följder. En sådan 
diskussion kan ta sin böljan i hur slumpvis uppkomna företeelser efterhand 
förvandlas till livsöden, som under olyckliga omständigheter leder in i ett 
drastiskt och deprimerande förlopp. Hela den händelsekedja som föregick 
rånmordet på postbonden den ödesdigra lördagen tillhandahåller stoff för en 
sådan diskussion. Vad skulle ha hänt om Kjellsten och Törn aldrig träffats, 
och om bara en av de två råkade Åhl efter vägen mellan Bodema och Vrets-
torp? Vad skulle ha inträffat om Kjellsten inte hade funnit en spelbar fiol på 
ett av torpen? Detta var en omständighet som sannolikt fick honom att 
stanna längre än han från böljan avsett. Vad skulle ha blivit följden om den 
butelj som Kjellsten hade med sig till gästgivargården i Vretstorp inte ham
nat i golvet och gått sönder? Detta var sannolikt en omständighet som fick 
Kjellsten på dåligt humör. Små detaljer av detta slag skulle, om de betrak
tades var för sig, te sig så pass triviala att de aldrig någonsin skulle ha blivit 
föremål för skrivna kommentarer. Med något ändrad ordningsföljd skulle 
detaljerna dessutom sannolikt ha lett till helt andra konsekvenser än vad som 
nu blev fallet. Dessa blev dock i den ordning de uppträdde i detta fall på ett 
närmast ödesbestämt sätt sammanfogade till en märklig väv, en struktur av 
tillfälligheter, som fick fatala konsekvenser. På detta sätt kan man givetvis 
spekulera i det oändliga. 

Man kan emellertid även göra betraktelser kring de tilltalades respektive 
karaktärer som dessa kommer till uttryck i rättegångshandlingarna. Två 
karaktärer, eller 'stereotyper',108 framträder då. Om man till att bölja med 
betraktar Kjellsten, tycks denne generellt ha tillhört den kategori av brotts
lingar, som i rättegångssammanhang under 1800-talet ofta beskrevs i termer 
av 'fräcka och trotsiga'. Det var en sorts karaktärsbeskrivning som i hög 
grad präglades av åklagarnas omdömen. Åklagaren gav ibland uttryck för sin 
antipati mot sin motpart genom att karaktärisera dem som 'förhärdade' och 
'förslagna'; de var inte samarbetsvilliga och uppvisade inte heller den ånger i 
termer av 'synd, skam, bot och bättring', som den tidens förväntningar före
skrev. De intog i rätten samtidigt rollen som de anstiftare, 'det ondskefulla', 
som sågs som själva upprinnelsen till den negativa kausala förklaringskedja, 
som en åklagare sökte knyta till gärningsman och brott. För åklagaren repre
senterade de m a o en motpart som orättmätigt och självsvåldigt utmanande 
honom i hans tjänsteutövning. I hans konfrontationer med dem fick han vid

108 Om stereotypiseringar av brottslingar, se Chapman 1968. 

79 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

kännas att hans pläderingar stundligen ifrågasattes och att hans frågor 
antingen kringgicks eller medvetet misstolkades. Infor sådana provokationer 
gällde det för de utmanade åklagarna att snäija in de åtalade i motsägelser 
och lögner, att helt enkelt 'sätta dit' dem. I hela den digra samling av doms
handlingar som studerats under arbetet med denna bok representeras katego
rin, som den schematiskt framställs här, endast i en handfull fall. 

Bland övriga tilltalade intar Törn i detta brottmål rollen som Kjellstens själv
skrivne motpol. Av Törns karaktärsdrag framhävdes speciellt hans 'enfald', 
lättleddhet och hans förskrämda uppsyn och 'feghet'. Allt detta härledde 
inkallad expertis bl a ur dåliga uppväxtförhållanden och rena tillfällig
heterna. Dessa fick till följd att Törn helt enkelt hade råkat hamna i fel 
sammanhang. Detta blir man speciellt klar över om man beaktar det ut
låtande som provinsialläkaren Kull lät utfärda i syfte att utröna Töms 
'sinnestillstånd'. Den karaktäristik som gavs här kom även att genomsyra 
rättegångshandlingarna i övrigt. Törns försök att inför sittande rätt komma i 
kontakt med ett av de kvinnliga vittnena tolkades uteslutande som ett uttryck 
för hans enfald och bristande omdöme. När Törn dessutom efterhand med
gav att även han försökt vilseleda rätten, såg man inte detta som ett allvarligt 
menat försök från hans sida att 'undgå sitt ansvar'. Med hänvisning till hans 
egna ord underströks i stället hans medfångars roll när det gällde att missleda 
honom. 

Mot bakgrund av dessa karaktärer framstår den tredje tilltalade, Brita Maria 
Svensdotter, i påfallande neutral dager. Detta har sina förklaringar och kan 
givetvis framför allt tolkas i socialt och historiskt bestämda genustermer. 
Törn hade ju ingen relation till henne, eftersom de överhuvudtaget inte 
träffats innan rättegången inleddes. I sitt förhållande till Kjellsten däremot 
framställdes Brita Marias roll i rätten på det undergivna sätt som den tidens 
förväntningar, åtminstone sett ur ett överhetsperspektiv, generellt tillskrev 
kvinnan. Man antog till att bölja med att hon av Kjellsten blivit utnyttjad för 
att framställa i förväg nogsamt preparerade alibin åt honom. Det gällde först 
och främst sådana som knöt an till hans åtkomst av de hästar och den vagn 
han innehade vid gripandet. Efterhand minskade hennes berättelser i bety
delse för åklagaren i och med att det framkom att Kjellsten vilselett även 
henne. Dessutom blev det snart uppenbart att hon inte kunde knytas till rån
mordet. Samtidigt måste Kjellsten försöka underbygga sina förklaringar om 
vad han haft för sig vid tiden för rånmordet genom att hänvisa till andra 
fiktiva omständigheter. Allt detta fick till följd att Brita Maria hamnade i en 
tämligen undanskymd roll under de avslutande rättegångsdagarna. 
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2  " . . .  MI N  D J E F V U L S K A  T A N K E "  -  P S Y K I S K  S T A T U S  O C H  
SOCIAL STRUKTUR 

Rubriken för detta kapitel återger en mördares sätt att förklara upphovet till 
den handling han begått. Hans formulering om en 'djefVulsk tanke' knyter 
an till en diskussion som rör vilka möjligheter och begränsningar sociologin 
har som perspektiv på skeenden som kanske allra främst har psykologiska 
och till och med psykiatriska förtecken. Det sociologiska perspektivet har i 
likhet med alla andra perspektiv begränsningar. Karaktären hos den empiri 
som vi kommer att diskutera blottar särskilt en sådan; den som har att göra 
med sociologins möjligheter att fånga in den aktuella gärningsmannens psy
kiska status. Vidare kommer detta kapitel, med utgångspunkt i sitt nyckel
fall, att ta upp medievåldsdebattens historiska dimension. 

Svårförståeliga bevekelsegrunder 
Vårt studieobjekt är som nämnts 'grova våldsbrott', dvs främst mord och 
dråp. Att studera sådana handlingar är förknippat med en viss typ av proble
matik. I sin klassiska handlingstypologi skiljer exempelvis den tidigare om
nämnde Max Weber mellan fyra olika typer av bevekelsegrunder för hand
lingar: (1) tradition och vana, (2) etik och religion, (3) viljan att på ett ratio
nellt sätt uppnå ett givet mål och (4) känslor och affektion.109 Förståelsen av 
grova våldsbrott är svår att separera från förståelsen av individpsykologiska 
faktorer hos gärningsmannen. Studiet av mördare innebär med andra ord en 
djupdykning i den sistnämnda typen av motiv; de affektiva. Dessa är tvivels-
utan drivkrafter som inte kan förstås i sin helhet utifrån sociologisk 
begreppsbildning. Problematiken tätnar ytterligare i och med att långt ifrån 
alla mordhandlingar kan förstås som 'affektiva' i Webers mening. 

Även om vissa mordfall skulle kunna förstås som passionsdramer, och även 
om en del dråp begås under inflytande av en plötsligt uppkommen uppretad 
sinnesstämning eller som gensvar mot förolämpningar och kränkningar, så är 
det stora flertalet mord obegripliga för gemene man. När gärningsmannens 
motiv helt saknas och kan hänföras till individuella faktorer som psykisk 
instabilitet, eller rent av vansinne, kan sociologins område tyckas sluta och 
psykologins och rättspsykiatrins ta vid. Detta är i en mening korrekt, men vi 
vill här visa på hur det historiesociologiska studiet av det markant avvikande 
också kan bidra med betydande kunskap, om än av ett annat slag än den som 

109 Weber 1919/1983:18. 
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produceras av psykologer och psykiatriker. Medan tillämpandet av sociolo
gisk analys och terminologi i diskussionen av de sociala miljöer, aktörer och 
reaktionsmönster som blottläggs via källmaterialet är mycket fruktbart, är 
perspektivet inte tillräckligt när det gäller att penetrera ett av nyckelområ
dena för analysen, dvs gärningsmännens 'djefvulska tankar'. 

Medievåld och historisk kontext 
I tanken förlägger vi ofta uppkomsten av många samhälleliga fenomen och 
yttringar långt fram i tiden - inte sällan till det samtida. Nuet ses som något 
unikt och rörligt i relation till en historia som ofta forstås i statiska och 
homogena termer. När det gäller detta är Georg Simmels betonande av s k 
sociala former särskilt belysande. Enligt detta synsätt byggs den sociala 
verkligheten i sin mest elementära form upp av en ändlig uppsättning 
'former' som dels har en ordnande funktion, och som dels återkommer i en 
rad olika kontexter.110 Närläsningen av det nyckelfall som tas upp i detta 
kapitel aktualiserar särskilt ett tema som är av stor relevans i den samtida 
sociologiska forskningen omkring våldsbenägenhet och våldskriminalitet: 
det s k medievåldet. Mot bakgrund av det mångdimensionella källmaterialet 
kommer vi att söka sätta in detta moderna begrepp i en historisk kontext och 
på så sätt visa på dess delvis tidlösa karaktär. 

Diskussionen omkring medievåld har i grunden baserats på en av mass
kommunikationsforskningens elementära premisser: att alla medier påverkar 
sin publik på ett eller annat sätt. Under olika tidsperioder har varierande 
idéer om hur denna påverkan i själva verket fungerar varit tongivande.111 

Ämnet har dock inte bara en teoretisk dimension, utan o ckså en moralisk. 
Medan vissa menar att medievåld på ett otvetydigt sätt påverkar den som 
konsumerar det i en negativ riktning, har emellertid andra varit mer opti
mistiska. Teoretiker inom den brittiska s k cultural studies-traditionen har 
betonat mediekonsumtionens kreativa och individuella aspekter112, och enligt 
den s k katharsisteorin kan våldsbetraktande ses som 'renande', och som 
något som leder till en reducerad våldsbenägenhet hos publiken. Att tanken 
om katharsis redan i antiken står att finna i Aristoteles' förhållningssätt till 
imitativ lek113, och faktumet att en del forskare vänt sig mot samtidsfixe

110 Ritzer 1996:163. 
111 För en vid are disku ssion av den na teoretiska utveckling se t ex McQ uail 1984 och Asp 
1986. 
112 Se t ex Hall 1999. 
113 Bok 199 8:42ff. 
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ringen i diskussionen av våldskriminaliteten114, visar på problematikens 
tidlösa karaktär. Trots att det här är alltför dristigt att prompt fastslå att 
medievåldsdebatten fanns 'redan hos de gamla grekerna', är det i relation till 
det historiska material som här är för handen motiverat att visa på tendenser 
till överbetoning av det samtidas exklusivitet i debatt och forskning på om
rådet. 

De romaner som under 1800-talet, ofta i form av följetonger, fick en tilltag
ande spridning i Europa åtnjöt en stor popularitet med bas i grupper som ofta 
bestod av outbildade ungdomar i stadsmiljöer.115 Vid samma tidpunkt som 
det nedan beskrivna fallet utspelades (1888) utgavs en av de allra första 
undersökningarna av barns och ungdomars läsvanor. Studien gjordes av den 
brittiske journalisten Edward Salmon, och handlade om de billiga noveller 
och romanföljetonger som tycktes locka den unga läspubliken. Salmon be
traktade, liksom Wertham i boken Seduction of the Innocent 1954, läsningen 
av populärlitteratur som den allra främsta orsaken till ungdomsbrottslighet.116 

Även skönlitterära skildringar av romanläsning som verklighetsflykt står att 
finna. De negativa effekterna av denna form av eskapism utgör exempelvis 
ledmotivet i Gustave Flauberts Madame Bovary,117 

En stor del av dagens empiriska forskning omkring 'medievåld' är inriktad 
på samtiden och mot våld i rörliga bilder118, men vissa forskare har också 
gjort försök att dra ut linjerna bakåt i historien. Kirsten Drotner tar sitt av
stamp i 1980-talets, vid det här laget mycket väl belysta, videovåldsdebatt 
men breddar resonemanget och ger det en historisk dimension. Med utgångs
punkt i Stanley Cohens teoribildning om 'folk devils' och 'moral panics' 
lanserar hon termen 'media panic', och förlägger diskussionen på en högre 
abstraktionsnivå genom att betona vikten av att betrakta reaktioner på nya 
massmedier i relation till det större sammanhang som processer av moderni
sering utgör.119 Ungdomskategorins särskilda relevans i sammanhanget har 
också påvisats.120 Samhälleliga reaktioner på ungdomars konsumtion av nya 
medieformer kan förstås i termer av en dragkamp mellan modernitet och 
traditionalitet. En dubbel effekt infinner sig här i och med att såväl 'ungdom' 
som fenomen, som de nya medlen för masskommunikation, i olika grad och 
mån, på ett symboliskt plan uttrycker hot mot den 'ordning' som kan förstås 

114 Se t ex Pearson 1983:219ff. 
115 Drotner 1992:47. 
116 Drotner 1992. 
117 Flaubert 1856/1971. 
118 Se t ex von Feilitzen, Forsman & Roe 1993 och Dalquist 1998. 
119 Drotner 1992, Cohen 1972. 
120 Boëthius 1995, Lindgren 1998a. 
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såväl i politiska termer som i relation till teoretiska perspektiv på 'ideologi' 
och 'hegemoni'.121 En avgörande förtjänst med den empiri som vi i föreligg
ande text utgår från är som sagt de möjligheter som den ger till ett studium 
av den ovan skisserade problematiken i ett historiskt perspektiv. 

Fallet Hjelm 
Vi kommer nu att fokusera på en i flera bemärkelser ryslig historia som i 
själva verket innefattar en serie brottsfall vilka utspelades i Härnösand på 
1880-talet. Målets detaljrikedom gör det till ett av de mest mångdimensio-
nella fall som återfinns i de handlingar som vi har studerat. Den individ som 
här agerade huvudperson var den 24-årige arbetaren Olof Olofsson Hjelm.122 

Att benämna honom 'arbetare' känns dock inte helt korrekt i och med att det 
som snarast slår en betraktare av Hjelm är hans rotlöshet och utanförskap. 
Han var med största sannolikhet något av en 'outsider' i Härnösands stads
miljö. I det följande presenteras en detaljerad beskrivning av det aktuella 
brottsfallets förlopp. Syftet med denna är att ge en inblick i de miljöer och 
händelser som avtecknar sig i rättshandlingarna. Efter fallbeskrivningen 
kommer de aspekter som introducerats ovan att tas upp på nytt, men då i 
ljuset av den fördjupade förståelse av miljöer, omständigheter och praktiker 
som redogörelsen givit.123 

Rannsakningens förspel 
Enligt ett polisundersökningsprotokoll daterat den 6 november 1887 anmäl
de gårdsägaren Jonas Bergman i Gådeå utanför Härnösand till länsmannen, 
att en hos honom inneboende kvinna hade hittats död i sitt sovrum på morgo
nen samma dag. Bergman och hans dotter berättade att den avlidna kvinnan 
hette Anna Brita Sandlund och var 45 år gammal. Hon hade hyrt två rum på 
vindsvåningen i deras gård för 120 kronor per år. Hon var ogift och hade två 
oäkta barn - Karin, 14 år och Helga, 9 år.124 Den yngre dottern hade sovit hos 

121 Jfr t ex Gramsci 1971 och Thompson 1990. 
122 I handlingarna förkommer både efternamnen Olofsson och Olsson tillsammans med 
Hjelm. Fortsättningsvis i denna text används dock det sistnämnda namnet. 
123 Besk rivningen av fallet bygger på rannsakningshandlingar från Säbrå häradsrätt (Ala: 113-
114) 26/11, 17/12 1887 , 7/1, 28/1, och 11 /2 1888 , Härnösands rådhusrätt (AI:216) 24/2, 9/3, 
23/3 och 27/3 1888 samt bilagda handlingar, förvarade vid Landsarkivet i Härnösand. 
124 Anna Sandlund, som i ky rkobokföringen be tecknas som "fattig" hade uppenbarligen levt 
ett kringflackande liv. Från det att hon i 20-årsåldem 1862 lämnade föräldrahemmet i 
Skallsta, Nora socken, var hon skriven hos en torpare Edfors i Bålsjö (Bjärtrå socken) 1862, i 
föräldrahemmet 1863, hos en to rparänka Sahlén i Dal a (Skogs socken) 1863, hos bo nden P 
Jonsson i Folkja (No ra socke n) 1865, och sed an hos ytte rligare en bond e Abrahamsson i 
Tjerned i s amma socken innan hon återvände till föräldrahemmet. Därefter var hon åter i et t 
antal år skriven på en rad ställen i Nora och närliggande socknar innan hon på nytt återvände 
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sin mor under natten, medan den äldre hade övernattat hos arbetaren Carl 
Carlssons hustru, som bodde i närheten. Enligt hyresvärden och dennes 
dotter hade Anna Sandlund "fört en sedeslös lefnad och ofta emottagit besök 
af manspersoner, hufvudsakligen från staden Hernösand". Hon var känd för 
att ha mer pengar - ofta kontanter - än vad man kunde vänta sig med tanke 
på hennes sociala situation. De hörda berättade att hon brukade förvara sina 
pengar i en plånbok under kudden. Föregående kväll hade Anna mått lite 
illa, men ätit sin kvällsmat som vanligt och gått till sängs. Därefter hade hon 
besökts av "främmande manspersoner hvilka dock snart aflägsnat sig". 
Morgonen därefter hade hon hittats död i sin säng. 

Länsmannen anlände till platsen och undersökte Annas sovrum. Där fann 
han, enligt protokollet, henne "liggande nästan framstupa i sängen med an-
sigtet åt venster". Hon hade "å bröstet något ofvan bröstgropen ett sår eller 
hål af en ärtas storlek, hvarutur obetydligt blod flutit". I protokollet står det 
vidare att: 

Uti rummet der den döda lå g herskade i öfrigt den största oordning enär 
halmboss af brända kuddar, täcken och dylikt lågo spridda på golfvet. 

Annas hyresvärd, Jonas Bergman, förhördes ytterligare av länsmannen och 
berättade om den föregående kvällen och natten. Han sade att han hade suttit 
i köket och läst fram till niotiden då han gått till säng s tillsammans med sin 
hustru. Deras sovrum låg rakt under Anna Sandlunds. Ungefar en halvtimme 
senare hörde han "några personer hvar efter annan besöka Sandlund", och 
vid tiotiden hörde han "något jämmer". Då sade han till sin hustru: "[Anna] 
kan väl aldrig vara så sjuk häller?". Kort därefter hörde han en person hastigt 
lämna Sandlunds rum, rusa ner för trappan och ut genom dörren. Vid halv 
elvatiden kom så Annas dotter Helga ner och sade till Bergman att hon "var 
skrämd deraf att en karl som för en stund sedan gått sin väg tändt eld i 
sängen och genomletat lådorna". Elden hade dock släckts av en dräng från 
Härnösand vid namn Carl Axel Dahlin som uppenbarligen också varit på 
övervåningen. Bergman berättade vidare att han därefter körde ut "en bättre 
klädd person från Hernösand som ville in till Sandlund" ur s in farstu sam
tidigt som ytterligare "2ne herremän från staden" nalkats. Bergman gick 
sedan till Annas rum och hittade henne framstupa i sängen. Dottern Helga 
sade att hon trodde att hennes mor var död, men Bergman lugnade henne och 

till hembyn Skallsta. Sedan januari 188 1 hade hon varit inhyst på omkring fem olika platser i 
Gådeåstaden innan hon kom till Jonas Bergmans går d 1886. Uppgifterna ha r häm tats ur 
kyrkoarkiven för Nora församling (AI:7 -11, AI:12B), Bjärtrå församling (AI:8), Skogs 
församling (AI:9), Högsjö församling (Al:9), Säbrå församling (AI:1 IB), som finns på micro 
fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
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sade att "det endast var trötthet som wållade det hon ej rörde sig". Både 
Bergman och Helga gick sedan åter till sängs. Men omkring halv sju på 
morgonen kom Helga ner igen och sade att Anna fortfarande varken rörde 
sig eller svarade på tilltal. När Bergman återigen gick upp och fann henne i 
samma ställning som föregående kväll tillkallade han sin fin och en granne 
(gårdsägare Thelin) och konstaterade tillsammans med dem att Anna var 
död. De upptäckte också att hennes plånbok var tom. 

Den nioåriga dottern Helga berättade, enligt förhörsprotokollet, för läns
mannen att en av de män som hade besökt hennes mor föregående kväll hade 
varit på besök förut, "och förlidne marknad /liquidationsmöte/ i Hernösand 
bjudit dem på karusell".125 Hon trodde att han kom från Dalarna och sade 
vidare att han gick klädd i "simpla kläder". Efter 'mannens' ankomst på 
mordkvällen hade Helga somnat, men senare väckts av drängen Dahlin som 
då behövde hjälp med släcka elden i Annas säng. Hon sade att "den främm
ande karlen som legat hos modern" hade letat igenom hennes byrålådor och 
"andra förvaringsställen" i rummet. När drängen Dahlin hördes berättade 
han att han kommit till Anna Sandlund föregående kväll för att hämta några 
tombuteljer som hon hade lovat honom att få. När han anlände fick han se att 
dörren till hennes rum stod öppen. Han såg också hur det brann i kuddarna 
och ropade därför för att väcka Helga, som då vaknade och hjälpte honom att 
hämta vatten som han släckte elden med. Helga hade då frågat: "Mamma är 
väl aldrig död häller?". Dahlin, som trodde att hon var berusad, svarade att 
"nog blir hon bra blott hon får sofva". Sedan lämnade han stället. 

Den 8 november ägde obduktion rum på lasarettet i Härnösand. Den visade 
att Anna Sandlund avlidit på grund av ett revolverskott som hade genom
trängt bröstbenet och orsakat en inre förblödning. Samma dag som obduk
tionen utfördes, förhördes mureriarbetaren Olof Olsson Hjelm. Var och var
för han förhördes framgår inte i dessa tidiga handlingar, men av rannsak-
ningsprotokollet från den 26 november 1887 kan man utläsa att han var 
häktad vid rättegångens inledning. I det första förhöret tillfrågades han om 
sina förehavanden under mordkvällen. Han berättade då att han i skym
ningen hade gått omkring på gatorna i Härnösand där han träffade en 
arbetare vid namn Mattsson. Hjelm talade om för honom att han hade tänkt 
bege sig till Anna Sandlund. Därefter drack Hjelm en flaska öl på Café 
Victoria. Senare gick han till Anna och stannade hos henne i tio minuter. 
Han berättade att hon hade sagt till honom att två män fanns i rummet intill, 

125 Ett 'likvidationsmöte' inn ebar en "sa mmankomst af rote hållare och sold ater af samma 
kompani vid de indel ta inf anteriregementena för betalning af å rets aflöning och an dra upp
görelser". Likvidationsmötena avskaffades i Sverige 1889. Se Nordisk Familjebok (1904-26). 
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och att hon klagade över huvudvärk. Enligt protokollet kunde han inte 
komma ihåg vid vilken tid han varit där, men att en del folk hade gått till 
sängs. Hjelm förklarade vidare att han sedan gick samma väg tillbaka och 
fortsatte mot artillerilägret på Hämön. Han utfrågades också om en revolver. 
Hjelm berättade att han hade ägt en revolver som han sålt för 3 kronor under 
samma kväll som mordet på Sandlund ägde rum. Köparen var en okänd 
person som han i skymningen träffat utanför en järnhandel i staden. Under 
söndagen uppehöll sig Hjelm, enligt sina egna uppgifter, vid artillerilägret 
tills fram på kvällen då han gick in till staden för att äta. Sedan gick han till 
en åkare vid namn Jonsson och fick av dennes dräng Hansson löfte om att 
sova på en höskulle. 

Första rannsakningstillfället 
Den 26 november 1887 inleddes rättegången mot Hjelm i Säbrå häradsrätt. 
Enligt sin egen berättelse, samt det till rätten inlämnade prästbetyget, var han 
född i Rättviks församling den 29 november 1863. Han var alltså vid rätte
gångstillfallet nästan exakt 24 år. Hjelm hade flyttat från Dalarna till Härnö
sand tillsammans med sina föräldrar 1877. Därefter hade han jobbat som 
murare och målare på en rad olika byggen i Härnösand, Sundsvall och 
Umeå. Den 12 februari 1885 dömdes han till åtta månaders straffarbete, samt 
till att vara 'medborgerligt förtroende förlustig' i tre år, för en penningstöld 
från sina föräldrar. Efter straffets avtjänande sökte Hjelm arbete i Stock
holm, men då detta inte gav någon utdelning återvände han till Härnösand. 
Han hade nu varit arbetslös sedan september månads slut. 

Hjelm hade lärt känna Anna Sandlund någon tid före likvidationsmötet i 
Härnösand i oktober, och han hade besökt henne tre gånger: En gång i böljan 
av oktober tillsammans med arbetaren Erik Eriksson, en gång under likvida
tionsmötet och slutligen en gång under mordkvällen. Hjelm hördes sedan i 
detalj om sina förehavanden under veckan innan mordet. Han berättade om 
vilka personer han umgåtts med, var han varit och vad han gjort. Det 
sammantagna intrycket är att han under denna tid levde ett kringflackande 
liv. Han umgicks sporadiskt med ett antal bekanta och övernattade ibland 
hos någon av dessa126, men sov ofta i ett stall på artillerilägret. Han levde på 
pengar (103 kronor) som han tjänat på ett byggjobb i Umeå. När han häkta
des ägde han dock bara 4-5 kronor. I rättegångsprotokollet återfinns vidare 
uppgifter om vilka caféer och 'spisningslokaler' han besökte, vilka gator han 
gick på och vilka personer han träffade. Han hade bland annat bjudit en 
artillerist på öl på Café Victoria. Historierna om det sista besöket hos Anna, 
samt om den revolver han sålt till en främmande man upprepades. Hjelm 

1261 handlingarna nämns namnen Erik Eriksson, Jon Andersson och Isak Hansson. 
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sade att han hade sålt revolvern "vid 5 tiden på e.m. och med säkerhet före 
kl. 6". 

Först att höras efter Hjelm var hans far Mats Olsson Hjelm som berättade att 
sonen vid flera tillfallen under den sista tiden sagt att han tänkt resa bort 
eftersom han vantrivdes. Han påpekade vidare att han och hans son hade 
träffats mycket sällan. Fadern hade oftast arbetat på annat håll när Hjelm 
varit hemma. Senaste gången de hade talats vid ordentligt var dagen före 
likvidationsmötets början. Då hade fadern uppmanat sin son att söka jobb 
vid Kramfors sågverk. Av faderns berättelse framkom det också att Hjelm 
hade häktats under likvidationsmötet för att avtjäna böter för 'försummad 
beväringsexercis'. Enligt Hjelms egen uppgift hade han suttit i fängelse i sju 
dagar under oktober månad på grund av detta. Hans senaste besök hos för
äldrarna hade ägt rum på förmiddagen den 5 november, dvs samma dag 
som mordet ägde rum. Fadern gav inför rätten inte uttryck för några höga 
tankar om sin son: 

[Han berättade] att [Hjelm] alltid varit tyst och sluten till sitt väsende 
samt begifven på romanläsning; att han tyckt mycket om öl, hvaremot 
Mats Olsson icke kände, huruvida [Hjelm] hade smak för brännvin; att 
Mats Olsson lördagen den 5 november på aftonen saknat sex kr hvilka 
legat i ett olåst skrin samt en sparbössa, som jemte deri förvarade omkring 
4 kr tillhört en yngre son till Mats Olsson, och att Mats Olsson omtalat för 
poliskonstapeln Molin, att han blifvit bestulen samt bedt M olin, att po li
sen skulle hafva ögonen på [Hjelm], hvilken enligt hvad Mats Olsson sagt 
sig frukta tyckts åter vilja slå in på sin förra dåliga bana. 

Annas dotter Helga Sandlund hördes därefter och kunde inför rätten peka ut 
Hjelm som den man som under likvidationsmötet b judit henne och hennes 
mamma på en karuselltur. Även Annas hyresvärd Bergman hördes på nytt. 
Denne vidhöll sina tidigare uppgifter, med undantag för smärre justeringar 
av exakta klockslag och detaljer. Han sade att han inte hade hört något skott 
avlossas. På en fråga från åklagaren svarade Bergman att han inte trodde att 
Anna hade varit inne i staden under kvällens gång. Däremot trodde han att 
hon hade pengar vid tidpunkten, i och med att hon några dagar före mordet 
erbjudit honom att låna så mycket som 100 kronor. 

Nästa vittne var artilleristen Carl Leonard Moreli som hade druckit öl med 
Hjelm på Café Victoria under mordkvällen. Morell brukade hugga ved åt 
caféets ägare, och på aftonen den 5 november hade han på sin väg dit mött 
Hjelm, som han inte kände sedan tidigare. De hade böljat prata med varand
ra och slutligen bjudit varandra på öl på caféet. Under deras samtal visade 
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Hjelm en revolver för Moreli, som när han böljade undersöka den upp
manades till försiktighet av Hjelm "enär revolvern vore laddad". Moreli hade 
noterat att så var fallet, och Hjelm uppmanades av servitrisen Frida Garneij 
att stoppa undan vapnet. Enligt Morell betalade han och Hjelm sedan för sig 
och lämnade Café Victoria några minuter i åtta på kvällen. Hjelm hade då 
berättat att han skulle gå till Anna Sandlund, och de två skildes åt. 

Servitrisen Garneij s vittnesmål bekräftade Moreils berättelse och dess tids
angivelser. Hon hade sett revolvern mellan halv åtta och åtta, och hört Hjelm 
säga att den var laddad. Frida Garneij berättade vidare att när hon skulle 
stänga caféet vid tiotiden hade Hjelm "befunnits stående i förstugan" men på 
uppmaning av caféföreståndaren gått sin väg. Garneij kunde inte svara på 
om han vid denna tidpunkt fortfarande hade kvar sin revolver. Morelis och 
Garneij s vittnesmål föranledde Hjelm att erkänna att han inte hade sålt revol
vern före klockan sex. Han påstod dock fortfarande att han hade sålt den 
innan han gick till Anna Sandlund. Apropå Garneij s uppgift om Hjelms 
senare besök på Victoria sade han att han inte med säkerhet kunde förneka 
att han varit på Victoria klockan tio på kvällen, "ehuru han trodde, att han 
vid den tiden icke varit der". 

Åklagaren hörde också ynglingarna Ernst Öhman och Axel Sjölund från 
Gådeå. De upplyste rätten om att de hade befunnit sig hos Anna Sandlund 
vid åttatiden då Hjelm anlände. Fyra minuter senare hade Anna uppmanat 
dem att gå därifrån. Enligt Öhman sade hon: "det är bäst att ni nu går poj
kar". Enligt de två ynglingarna hade Anna legat avklädd i sängen. När 
Öhman och Sjölund hade avgett sina vittnesmål berättade Hjelm: 

/  . . .  /  a t t  A n n a  S a n d l u n d  v a r i t  u p p e  d å  [ h a n ]  a n l ä n d t  o c h  [ h a n ]  m e d g a f  
/  . . .  /  at t  s e d a n  Ö h m a n  o c h  S j ö l u n d  a f l ä g s n a t  s i g ,  h a n  l e g a t  h o s  A n n a  
Sandlund ehuru, såsom han uttryckte sig, "bara litet". 

Andra rannsakningstillfället 
Vid inledningen av det andra rannsakningstillfället, den 17 december, blev 
Hjelm på nytt uppmanad att redogöra för sina förehavanden under dagens 
lopp den 5 november. Även denna gång gav Hjelm en detaljerad historia:127 

Han uppgav att han under eftermiddagen hade varit i sällskap med arbetaren 
Erik Eriksson. Denne hördes under rättegången och berättade att Hjelm hade 

127 Kronologin och detaljerna i berättelsen om Hjelms förehavanden bygger på, och bör därför 
förstås som, hans egna uppgifter så som de återges i rannsakningsprotokollet 17/12 1 887. För 
att göra te xten mer lä ttläst ha r han s berä ttelse h är vä vts sa mman med information från de 
vittnen som hördes för att pröva riktigheten i hans berättelse. 

89 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

klagat över att han inte hade några pengar, och också under dagen låtit laga 
sin revolver.128 Eriksson hade sagt åt honom att han borde kasta bort vapnet 
men till svar fått att det var bra att försvara sig med. I vittnesmålet karaktäri
serade Eriksson slutligen Hjelm som: 

I . . .  I  t y s t  o c h  s l u t e n  t i l l  l y n n e t  s a m t  t v ä r  i  s i t t  t a l ;  ä f v e n s o m  i c k e  r ä d d  o m  
penningar, samt att han var it begifven på öl och smörgåsar men icke haft 
någon anmärkningsvärd böjelse för spritvaror. 

Något senare åt Hjelm, enligt sin egen berättelse, på handlaren Starrins mat-
försäljningsställe. Efter skymningen gick han sedan, i drängen Mattssons 
sällskap, "af och an å stadens gator" och besökte sedan 'Källarmästaren 
Beckmans krog'. Hjelm gav fortfarande svävande uppgifter om när han hade 
sålt sin revolver. Han menade att han inte kunde komma ihåg om han sålt 
den före eller efter sitt besök på Café Victoria. Angående besöket hos Sand
lund hördes nu också hyresvärden Bergmans dotter. Hon hade dock sitt sov
rum under Annas 'bättre rum' och sade sig därför inte ha hört något av det 
som hänt. 

Hjelms uppgifter vid det andra rannsakningstillfallet avvek från de han gav 
vid det första. Han påstod nu att ingen annan hade varit hos Sandlund när 
han kom dit. Han sade sig inte heller komma ihåg att ynglingarna Öhman 
och Sjölund, som tidigare vittnat, varit där. Hjelm menade att han efter ett 
femton minuter långt besök hade gått till artillerilägret "utan att söka komma 
in på något annat ställe". Natten därpå tillbringade han, enligt egen uppgift, i 
ett stall som tillhörde en åkare vid namn Jansson, som var arbetsgivare åt 
drängen Hansson som Hjelm kände. Hansson vittnade om att han till
sammans med Hjelm varit ute på en rad restauranger och barer under kvällen 
och att Hjelm hade bjudit. Mordet hade kommit på tal och Hjelm hade 
uppenbarligen sagt att han hade hört talas om det. På åklagarens fråga om 
var han hade hört något om det svarade han att han hade råkat höra obekanta 
personer tala om det på 'faktor Janssons ölförsäljningsställe'. 

Hjelm fortsatte genom att berätta att han morgonen därpå besökte en änka 
vid namn Michaelsson, som han samtalade med en stund. Ankan berättade 
inför rätten att Hjelm, när Anna Sandlunds öde kommit på tal, inledningsvis 
inte sade sig veta vem som hade dött. Men när Michaelsson sade att hon 
bodde hos Bergman och hette Anna hade han sagt: "då är det Anna Sand

128 Enligt Erikssons vittnesmål hade Hjelm sagt att han lånat pengar av änkan Michaelsson för 
att laga rev olvern. Under rätt egången men ade doc k både Hj elm och än kan att så inte va r 
fallet. Eriksson sade då "a tt det ofta händt att Olof Olsson [Hje lm] sagt sig vara uta n 
penningar men att det sedermera visat sig, att han haft sådana". 
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lund, jag var hos henne på lördagsaftonen". Enligt Michaelsson berättade 
han att det var meningen att han skulle ligga hos Anna, men han hade gått 
därifrån eftersom hon hade "2ne karlar i kammaren". Hjelm, å sin sida, me
nade att han inte kom ihåg vad han och Michaelsson hade pratat om. 

Tredje rannsakningstillfället 
När rannsakningen fortsatte den 7 januari 1888 tillfrågades Hjelm om han nu 
hade några tillägg till sina tidigare lämnade uppgifter. Som en följd av denna 
fråga erkände han "under synbar rörelse" att han skjutit Anna Sandlund. 
Med anledning av detta uppmanade åklagaren åhörarna att lämna sessions
salen, och Hjelm berättade om vad som hade hänt efter det att han kommit 
till Sandlund. Han sade att både Anna och hennes dotter Helga hade lagt sig, 
var och en "å sitt hviloställe". Ljuset i rummet hade släckts och Hjelm hade, 
"med kläderna på sig" lagt sig bredvid Anna så att hon låg mellan honom 
och väggen till vänster om honom. 

De två låg i sängen och samtalade när Hjelm böljade tänka på att "rödja 
henne ur vägen för att vara ostörd i sina forskningar efter de penningar hon 
kunde innehafva". Han tog då fram revolvern och sköt henne i mörkret. Efter 
skottets avlossande hade hon frågat honom varför han hade skjutit henne. 
Hjelm sade att han inte hade svarat något på hennes fråga, men bett henne att 
förlåta honom. När han sedan sökte igenom rummet utan att hitta några 
pengar blev han rädd och anlade brand i sovrummet för att dölja brottet. Han 
samlade ihop papper och annat brännbart och lade det under Annas huvud
kudde och tände på. Han lämnade därefter huset. Besöket hade, enligt 
Hjelms egen bedömning, varat i 10 - 15 minuter. Han berättade vidare att 
han hade kastat revolvern i en sjö på måndagsaftonen. Anledningen till detta 
var att "han blifvit rädd för att han möjligen komme att skjuta sig sjelf, enär 
af rewolverns sex pipor fem fortfarande varit laddade". Han medgav också 
att "de penningar han under dagarna näst före mordet utgifvit, blifvit af 
honom under lördagens förmiddag olofligen tillgripna från hans föräldrar". 
Efter att Hjelm erkänt allt detta tog rannsakningen en dramatisk vändning 
när helt nya inslag fördes på tal. Man misstänkte tydligen också att Hjelm 
varit inblandad i två andra mord: 

På derom framställda frågor förklarade derefler [Hjelm], att han vore 
oskyldig till tvenne under de sista åren i Hernösand begångna mord nem-
ligen dels å en enka Dahlqvist, som en morgon anträffats dödad i sin 
bostad och dels å en minderårig gosse den der, medan läroverkshuset varit 
under byggnad, påträffats derstädes en dag död i följd af undergången 
misshandel. 

91 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Efter detta släpptes åhörarna på nytt in i salen och rannsakningen fortsatte. 
Bland annat vittnade bokhållaren C U Carlsson som arbetade som biträde i 
en järnhandel i Härnösand. Han sade att Hjelm under likvidationsmötets 
andra dag (den 12 oktober) hade kommit in i butiken och frågat efter priset 
på en revolver som låg i en glaslåda på disken. Carlsson menade att Hjelm 

I  . . .  I  v i s s e r l i g e n  f ö r s t  s t å t t  o c h  b e t r a k t a t  d e  i  b o d e n  b e f i n t l i g a  o l i k a  p e r 
sedlarna och först derefter väckt tal om rewolvrarnas pris liksom om han 
ej förr sett dem, men att det i allt fall varit uppenbart, hurusom han ej haft 
något annat ärende i boden. 

När Carlsson hade talat om att vapnet kostade sex kronor lämnade Hjelm 
butiken. Kort därefter kom en för biträdet okänd man in, frågade om priset 
på revolvern och köpte den och ett antal patroner. Carlsson reagerade på 
sammanträffandet och var därför uppmärksam på mannen, och kunde snart 
se att han "ute å torget" gav revolvern och patronerna till Hjelm.129 Hjelm 
hade också, samma dag som mordet ägde rum, besökt järnhandeln för att 
köpa åtta patroner som han nu menade hade varit avsedda för prickskytte. 

Slutligen vittnade ynglingen Andreas Andersson som var son till en av 
Hjelms bekanta. Han berättade att Hjelm veckan före mordet vid ett besök 
hos familjen hade erbjudit honom att köpa en revolver. Andreas hade då 
frågat vad han skulle ha en sådan till och till svar fått att "det ginge att skjuta 
folk med den". 

Fjärde rannsakningstillfället 
Rättegången fick en ny riktning när fängelsedirektören den 28 januari, vid 
det fjärde rannsakningstillfällets böljan, lämnade ett förslutet kuvert till åkla
garen. I detta fanns Hjelms egenhändigt skrivna bekännelse, som lästes upp. 

Till Häradsrätten i Säbrå. 

Som jag anser rätt och rättvist att öppet bekänna mina fel steg och endast 
genom öppen bekännelse hoppas vinna frid får jag härmed med smärta 
bekänna för dett första, att förnämsta orsaken till alla mina brott och gräs
ligheter är romanläsning. 

Hjelm berättar vidare om hur hans allra första brott var att stjäla pengar från 
sin mamma, som inte hade upptäckt något. När han senare hade blivit måle
rilärling och då hans, som han uttryckte det, "onda begär i stället för att 

129 Hjelm uppgav infor rätten att denne man var en 'finne' som han inte kände sedan tidigare. 
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försvinna, tvärtom ökades", hade han stulit cigarrer och bröstsocker på äldre 
gesällers uppmaningar. 

[F]öljderna uteblefvo ej, ty der böljade jag med mina stora brott, i dett jag 
gjorde inbrott i min Mästares byrå och tog 10 kr men måste dock bekänna 
att jag var den skyldige hvarigenom saken nertystades, derefter blef jag 
äfven tvingad af gesällerna att supa samt fick äfven läsa romaner der utan 
att någon förhindrade mig, och nu uppstod den gräsliga tanken at t blifva 
röfVare, och i stället [för] att fördriva denna tanke, gick jag och bar på 
honom tils i stället för tanke dett blef handling. 

Han skriver sedan att han, efter att ha böljat som byggnadsarbetare, inte 
p l a n e r a d e  " a t t  b e d r i f v a  [ s i n a ]  i l l g e r n i n g a r  i  S v e r i g e "  u t a n  h a d e  s i n  " h å g  I . . .  !  
långt i främmande land". 

[M]en för att fa erhålla visshe t om jag hade mod att blifva en röfvare be
slöt jag mig för att taga lifvet af någon mindre menniska först och tillfälle 
dertill fick jag snart i dett att Skomakar en Westerbäcks son kom till sko
lan för att samla ved, honom lockade jag på vinden och hvad värre var jag 
hade äfven mod att fullborda min Djefvulska tanke i dett jag slog honom i 
hufvudet med en bräda men för att vara säker på at t han var död, tog jag 
till knifven och den begagnade jag utan all besinning. 

Vidare skriver Hjelm om hur han efter detta kallades till förhör tillsammans 
med sina arbetskamrater men "lyckligtvis", som han uttrycker det, föll ingen 
misstanke på honom vid det tillfället. Efter det hade han bestämt sig för att 
"ej mörda någon mera", men hans alkoholberoende blev att större. Han skri
ver att: "hade jag förut blifvit tvingad att supa, så blef dett nu mitt behag". 
Hjelms behov av alkohol ledde till nya penningstölder från föräldrarna, och 
- efter att de ertappat honom - från en bekant vid namn Erik Eriksson. De 
pengar han stulit från Eriksson tog dock snart slut och Hjelm böljade fundera 
på hur han skulle komma åt mer. Tanken på att råna änkan Dahlqvists bröd
butik uppstod då hos honom. 

[D]enna tanke bar jag på länge men blef äfVen hjelpt ur denna svårighet, i 
dett jag samma qväll som mordet skedde o ch då jag var hos Carl Holm
gren der vi firade hans namsdag så att jag ej visste hvilken väg jag gick 
derifrån, då ko m dett åt mig att jag skulle mörda henne hvarf ör jag gick 
hem i vedboden och tog en liten yxa, hvarefter jag b egaf mig iväg, och 
gjorde äfven slut på henne under dett hon kom med en halfva öl i handen 
hvilken jag begärt, hvarefter jag tog omkring 20 kr. 
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Även denna gång var "straffet nära", men Hjelm slapp undan ännu en gång. 
Han skriver att "straff har jag dock ej varit utan, fastän dett kan synas så". I 
skrivelsen berättar han också om ett antal brott som inte tidigare nämnts i 
rannsakningshandlingama: 

[A]tt alla mordbrandsanläggningar är anlagd af mig tror många och deri 
har de rätt ty dett är också mitt verk eller rättare Djefvulens, fastän dett 
har skett ge nom mig I ... I [H]varföre jag anlagt eldsvådorna kan jag e j 
uppge någon särskild orsak, någon nytta har jag ej haft ej heller något 
synerligt nöje, men full har jag dock varit vid alla anläggningar, att jag 
köpte Revolfvern för att skuta någon menniska kan jag ej säga hvarken ja 
eller nej till, för hela mitt lif i denna höst förefalle mig som en dröm, men 
hvad som jag är nästan säker på, är att jag ej gick till Anna Sandlund för 
att skuta henne, utan för att blifva der öfver natten, och några pengar det 
har jag ej tagit för det fans ej några. 

Avslutningsvis tillägger Hjelm att han vid anläggandet av branden hos Anna 
först smugit ut på gården, men sedan gått in igen för att se om det brann, för 
att slutligen springande lämna hennes bostad. I skrivelsens avslutande rader 
ber han om förlåtelse, men skriver också att han förstår att det är svårt att 
förlåta det som han har gjort. Med anledning av bekännelserna uppsköts 
målet för att möjliggöra inhämtandet av ytterligare upplysningar rörande de 
andra brott som Hjelm nu hade erkänt. 

Femte och sjätte rannsakningstillfallena 
När målet återupptogs den 11 februari konstaterade häradsrätten i sitt utslag 
att Hjelm gjort sig skyldig till rån, samt "under synnerligen försvårande om
ständigheter" mord och mordbrand. Rannsakning rörande Hjelms två andra 
mord, och hans stölder och mordbränder hade dock begärts, varför målet 
överlämnades till rådhusrätten i Härnösand. 

När så rådhusrätten sammanträdde den 24 februari förhördes Hjelm först 
angående mordet på den åttaårige pojken Johan Westerbeck. Hjelm bekräf
tade ännu en gång riktigheten i den skriftliga bekännelsen och sade att 
böcker som "Parisermysterier" hade fått honom att böija fundera på att bli 
'rövare'.130 Ungefar ett halvt år före mordet hade han kommit på tanken "att 
mörda någon mindre menniska för att utröna, huruvida han verkligen hade 
mod att begå en dylik illgerning". Tanken hade mognat och en sommardag 
1881 när han arbetade vid bygget av elementärläroverket i Härnösand hade 
han verkställt den. Det brutala mordet beskrivs i rannsakningshandlingama: 

130 "Parisermysterier" skrevs av Eugène Sue som berörs längre fram i detta kapitel. 
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[Hjelm fick] se skomakaren Westerbecks minde råriga son, som gick vid 
bygget och samlade spånor I . .. I [Han hade] då beslutat sig för att taga 
gossen af daga och för sådant ändamål lockat denna upp på en af vindarna 
i byggnaden under föregifvande, att der funnes mera spånor än nere på 
gården; att han förvissat sig om att icke någon af de andra arbetame, 
hvilka för öfrigt haft matrast, befunnit sig å vinden samt att han deref ter 
under det Westerbeck stått nedlutad o ch plockat spånor fattat en ribba 
med båda händerna och slagit honom i hufvudet, så att go ssen utan att 
uppgifva något ljud fallit framstupa med ansigtet mot teg elgolfet; att han 
derpå satt ifrån s ig ribban och med sin slidknif gifvit gossen flera hugg 
utan att han likväl visste hvar desamma träffa t; att han derefter gått ned 
från vinden och återtagit sitt arbete. 

Hjelm, som var 17 år när mordet begicks, sade att han visserligen känt sig 
rädd när han dödat pojken, men han hade samtidigt varit säker på att ingen 
hade sett honom. Han kände såväl offret som hans föräldrar sedan tidigare, 
men Hjelm sade att pojken "aldrig på något sätt retat eller förargat honom". 
Hjelm blev sedan tillfrågad om han hade varit berusad när han begick mor
det, men svarade att han varit fullkomligt nykter. 

Pojkens föräldrar vittnade sedan. Fadern, som kände Hjelm och hans föräld
rar väl, förklarade att han aldrig hade misstänkt honom för mordet. Han hade 
trott att det kanske varit några minderåriga i hans sons sällskap som var de 
skyldiga. 

Sedan övergick rätten till förhör med Hjelm angående mordet på brödför-
säljerskan Anna Dahlqvist. Hjelm berättade här, i enlighet med uppgifterna i 
sin skriftliga bekännelse, om hur han blivit alltmer alkoholberoende och där
med varit i ständigt i behov av pengar. Under en tid hade han burit på tanken 
att stjäla pengar från lådan i disken i Dahlqvists butik, men hade inte bestämt 
sig för att "beröfva henne lifvet" förrän den 28 januari 1885 ("Carlsdagen"). 
Hjelm och arbetaren Carl Holmgren hade berusat sig hemma hos den senare 
för att fira dennes namnsdag. Hjelm hade därefter fattat beslutet om att 
mörda Dahlqvist. När de två skildes åt gick Hjelm till sina föräldrar där 
ingen var hemma för tillfallet. Han tog nyckeln till vedboden och hämtade en 
handyxa där. Den gömde han sedan under rocken och begav sig till Anna 
Dahlqvist som, vid Hjelms ankomst, just var i färd med att stänga sitt för
säljningsställe. Hon tog emellertid upp Hjelms beställning på en halv butelj 
öl och gick för att hämta den. I rättegångsprotokollet står det vidare om hän
delseförloppet att: 
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Dahlqvist [begav] sig in i sin innanför b oden belägna kammare för att 
hemta ölet och att [Hjelm], då hon kommit ut med detsamma och ställt 
det på disken framtagit yxan och under det att hon stått antingen med 
ryggen eller med högra sidan vänd mot honom tilldelat henne ett slag i 
hufvudet så att hon fallit omkull och efter hvad han trodde sig minnas 
tappat en lança som hon hållit i handen, så att det blifvi t mörkt i boden; 
att Dahlqvist fallit så, att hon blifvit liggande i en smal gång emellan 
disken och väggen med fötterna vända emot den tilltalade; att han, so m 
icke varit säker på att hon dött af det första slaget, lutat sig öfver henne 
och i mörkret tilldelat henne ytterligare ett slag med yxan. 

Hjelm gick sedan in i den bakre kammaren där han hittade tändstickor som 
han tände för att kunna se bättre. I en byrå hittade han en plånbok med sedlar 
i, och när han även försett sig med de pengar som fanns i lådan i disken läm
nade han springande butiken. Han återlämnade yxan i vedboden "utan att 
hafva rengjort den från det blod, som möjligen fastnat på densamma". Efter 
detta begav han sig till en arbetare vid namn Carl Carlsson för att även med 
honom fira namnsdag. Redan nästa dag var de 30 stulna kronorna spen
derade. Polisen misstänkte Hjelm för mordet, men han blev aldrig tilltalad 
efter att ha förnekat allt i ett förhör. 

Med anledning av uppgifter i den skriftliga bekännelsen hördes Hjelm också 
angående en rad eldsvådor. I anslutning till detta framkom att han den 10 
oktober 1887 "på hemvägen beslutat sig för att göra något 'otäckt'". Han 
hade då anlagt en brand i en vedbod på skräddaren Carl Modigs gård. I och 
med att Hjelm och hans föräldrar var grannar till Modig, hade han omedel
bart efter anläggandet av branden gått in till sig och böljat klä av sig, men 
"så fort det böljat klämta" skyndade han sig ut och hjälpte till med släck
ningsarbetet. Ett liknande scenario hade ägt rum tre dagar tidigare då han 
anlade en brand i en lada som tillhörde en byggmästare Backlund. Efter att 
han deltagit i släckningen av denna brand, anlade han direkt därpå ytterligare 
en brand i en gård som tillhörde en åkare vid namn Jonsson. Hjelm hade 
också den 26 oktober anlagt två bränder i tät följd. Som motiv till dessa brott 
angav han inget annat än "sitt begär a tt göra ondt". I flera av fallen visste 
han inte ens vem som ägde de byggnader han tände eld på. 

De tre avslutande rannsakningstillfällena 
Vid nästa rannsakningstillfalle, den 9 mars, hölls förhör med samtliga mål
sägande i mordbrandsfallen. Skräddaren Carl Modig, som ju ägde ett av de 
nedbrunna uthusen, sade att han misstänkt Hjelm för brandanläggningen och 
försökt förmå honom att erkänna brottet. Hjelm hade dock bara sagt att "det 
har gått så långt, att det är omöjligt att vända om". När han tillfrågades om 
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han inte hade varit rädd för att bli upptäckt när han anlade bränderna svarade 
han att "det gjorde detsamma". 

Man förhörde också Hjelm samt ett par vittnen, med anledning av de stölder 
han begått. Förhören omkring stölderna avslutades den 23 mars, då målaren 
Östman - hos vilken Hjelm varit lärling - angående en stöld menade att: 

[Hjelms] motiv till inbrottet i [hans] byrå ej kunnat var a det, att han ville 
söka romaner, då han säkert visste att några såda na ej fanns der, liks om 
att [Hjelm] vid den tid han vistades hos [Östman] ej sysselsatte sig med 
romanläsning. 

Det framgår inte av rannsakningshandlingarna hur Hjelms intresse för 
romanläsning åter blivit aktuellt i diskussionen. Men Hjelm berättade att han 
vid tidpunkten läst romaner på kvällar och nätter utan att Östman visste om 
det. Det var tydligen Östmans hushållerska som hade berättat för honom att 
det fanns en roman i byrån. 

Rätten meddelade domen den 27 mars 1888. Hjelm befanns skyldig till mor
den på Johan Petter Westerbäck, Anna Dahlqvist och Anna Sandlund. Han 
dömdes också för sex mordbränder och en rad stölder. Hans straff blev att 
"mista lifvet genom halshuggning och för alltid vara medborgerligt för
troende förlustig".131 Man beslutade dock också att inkalla ett utlåtande från 
Medicinalstyrelsen om huruvida Hjelm vid begåendet av någon av sina för
brytelser "saknat förståndets fulla bruk, så att han icke kunnat sina hand
lingar fritt bestämma och deras följder bedöma". 

Rannsakningens efterspel 
I en skrivelse daterad den 30 april 1888 anhöll rätten i Härnösand om Medi
cinalstyrelsens utlåtande. Först fem månader senare (22 september 1888) 
inkom fangelseläkaren Sellings utlåtande till Medicinalstyrelsen. Selling 

131 Egentligen 10 års str affarbete och förlust av me dborgerligt förtroende för all framtid 
(mordet på Westerbäck) + halshuggning och f örlust av med borgerligt förtroende för alltid 
(mordet på Dahlq vist) + 10 års str affarbete och för lust av medborgerligt förtroende för all 
framtid (branden hos Modig) + 8 års straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende för 
alltid (branden hos Backlund) + 8 års straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende för 
alltid (branden hos Jonsson) + 5 års straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende för 
all framtid (branden hos Liedberg) + 4 års stra ffarbete sam t förlust av me dborgerligt för
troende för alltid (branden hos Hamberg) + 1 'A års straffarbete sam t at t var a medborgerligt 
förtroende förlustig i två år över den strafftiden (stölderna från Eriksson och Qvarnberg) + att 
mista livet och att förlora medborgerligt förtroende för alltid (m ordet och rån försöket på 
Sandlund) + 4 års straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende för all framtid 
(branden hos Sandlund). 
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ansåg att det var 'högst sannolikt' att Hjelm, 'äfven om hans handlingssätt 
ter sig psykologiskt gåtfullt', varit vid sina sinnens fulla bruk vid brottens 
begående. Medicinalstyrelsen menade i sitt utlåtande den 15 oktober att 
Hjelm var 

I  . . .  I  b e h ä f t a d  m e d  k a r a k t ä r s f e l ,  a n t a g l i g e n  n e d ä r f d a ,  h v i l k a  u t v e c k l a t s  
genom en i alla afseenden bristfällig och dålig uppfostran och skapat en 
svaghet i moraliskt afseend e, hvilken i synnerhet fram trädt, så den till
talade befunnit sig under inflytelsen av starka dry cker samt att anled ning 
icke saknas att antaga det ofvanbemälde Olof Olsson Hjelm till följe af 
denna sjukliga sinnesbeskaffenhet vid de åtalade gerningar nes begående 
saknat förståndets fulla bruk. 

I utlåtandet skrev man att alltså att 'anledning icke saknas a tt antaga' att 
Hjelm handlat i sinnesförvirring. Detta tolkades dock av rätten som att ingen 
egentlig bevisning for att han 'saknat förståndets fulla bruk' förelåg. Hjelm 
blev därför inte straffriförklarad, och efter att han även av hovrätten dömts 
till döden den 28 december 1888 ändrades straffet till livstids fängelse av 
Högsta domstolen den 24 maj 1889. Olof Olsson Hjelm, som skulle avtjäna 
sitt straff på Långholmens fängelse, tog dock sitt liv i cellen den 21 juli 
samma år.132 

Fallet Hjelm i pre ssen 
Pressens bevakning av fallet Hjelm var, med den tidens mått mätt, intensiv. 
Rättegången blev utdragen, och med den också den medierade följetongen 
om 'mördaren och mordbrännaren'. Redan den 7 november, dagen efter 
polisundersökningen, återfanns en artikel med rubriken "Mord" i Härnö-
sands-Posten (HP).133 Artikelns text följer det föreliggande förhörs- och 
undersökningsprotokollet mycket nära, med undantag för inledningen och 
avslutningen. I böljan av artikeln skriver man om hur det i norra delen av 
Gådeåstaden ligger "en liten rödmålad gård, belägen ungefär midt emellan 
allmänna landsvägen och skarpskyttelägret". Formuleringens form alternerar 
polisförhörsprotokollets sakliga narrativa struktur och gör texten något mer 
berättelselik. Ovan nämndes att rannsakningshandlingarna inte ger några 
upplysningar om varför Hjelm förhördes den 8 november, och därefter 
häktades. I slutet av HP:s artikel finns dock mer information om detta. 

132 Långholmens centralfângelse, "Liggare rörande fångar: Register till biografiböckema 
1876-1923", DIIIdb:2, sida 131. Stockholms Stadsarkiv. 
133 Samma artikel pu blicerades av Sundsvalls-Posten (SP) under rubriken "Mordet i Her nö-
sand" den 9 november 1887. 
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Ett kallblod igt, öfverlagdt mord föreligger här utan allt tvifvel, allden-
stund mördaren tillegnat sig de kontanta penningar som funnos. ! ... ! För 
mordet misstänkes en dalkarl vid namn O lof Olsson, kallande s ig Hjelm. 
Denne man, som är född 1863 i Rättviks socken, Kopparbergs län, döm
des 1885 af Hernösands rådhusrätt till straffarb ete för stöld från sin här i 
staden boende fader o ch broder. Äfven var han misstänkt för mordet å 
Anna Dahlqvist här i staden, jämte an dra gröfre brott. Mordet å Dahlqvist 
förnekade han och bevisning kunde ej förebringas. Han är långväxt, 
skägglös, klädd i mörk snygg kavajkostym och stickad mörkbrun ylleväst. 
Telegrafisk underrättelse härom är afsänd till polismyndigheterna i Stock
holm samt "Polisunderrättelser". Mannen i fråga blef under senaste likvi
dationsmötet härstädes af någon orsak omhändertagen a f polisen. Han 
befanns då innehafVa revolver och bortåt 100 skarpa patroner. Äfven skall 
han hafva sysselsatt sig emellanåt med skjutning. I går kväll var han här i 
staden och sällskapade med en dräng. Det uppgifves att han i dag vid 12-
tiden skall hafva varit synlig å torget, men polisen har ej anträffat honom. 
Vidare uppgifves att han de senaste dagarne varit något "underlig". 

I denna artikel återfinns med andra ord en rad uppgifter som man, vid ett 
studium av enbart rannsakningshandlingarna, träffar på betydligt senare. 
Arresteringen av Hjelm under likvidationsmötet och hans revolverinnehav 
diskuteras exempelvis först 19 dagar senare vid rannsakningstillfallet den 26 
november. I rättshandlingarna antyder man att Hjelm varit misstänkt för 
mordet på Dahlqvist först den 7 januari 1888, d v s två månader efter 
pressen. Dessutom beskriver tidningen Hjelms utseende, som inte heller be
rörs i protokollen. Två dagar senare, den 9 november, berättar HP att Hjelm 
på måndagskvällen anträffats av polisen "å en höskulle tillhörig åkaren 
Jonsson, boende vid Östanbäcksgatan".134 Man redogör sedan, i sam
stämmighet med protokollen, för såväl polisförhöret som obduktionsresul
tatet.135 I artikelns avslutning går tidningen dock ännu en gång utöver proto
kollen och ger uppgifter som inte återfinns där. 

[Hjelm], som nu är införpassad till länsfängelset, konfronterades med 
liket, men visade dervid ingen sinnesrörelse. Inför poliskommisarien 
Edler berättade han bland annat att han med sin revolver skjutit till måls 
på den Hambergska ladan några dagar innan den brann, liksom ock att 
han under senare tiden plägat ha sitt nattlogi i uthus och lador - Skulle 
man möjligen vara nog lycklig att ha fått fast i den mystiske brand-
anläggaren? 

134 Denna artikel publicerades också av SP den 11 november 1887. 
135 En kort redogörelse för obduktionen pu blicerades också den 11 n ovember av HP, samt 
den 12 november av SP. 
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Det är först den 28 januari 1888, i Hjelms skriftliga bekännelse, som mord
bränderna aktualiseras i rannsakningshandlingarna. Man kan dessutom i 
HP:s rapporter från rättegångens första dag, den 26 november 1887, se 
tecken på att pressen varit närvarande i rättssalen. Man anger exempelvis att 
rannsakningen sträckt sig från klockan 12 till klockan 14.30, och skriver att: 

Redan vid 11-tiden i dag började folk samlas ute vid fångelset och när 
ransakningen böljade var der en så stor mängd åhörare, att knappast 
halfva antalet fick rum i cessionssalen.136 

Man beskriver hur Hjelm var "lång, smärt, i det närmaste skägglös, samt var 
iförd egna kläder", och hur han "afgaf sina svar med låg stämma och på ett 
försigtigt, tvekande sätt". Dessa uppgifter återfinns inte i rannsakningshand
lingarna. Tidningsartiklarna följer alltså i huvudsak rättegångsprotokollen, 
men klara avvikelser finns. Till exempel säger tidningen att Hjelms far 
tillfrågades om hans son varit "häftig och vildsint", medan formuleringen i 
protokollet rör huruvida Hjelm hade "smak för brännvin".137 I tidningarna 
kan man också finna detaljinformation om Hjelms samspel med domaren. 
Där protokollen använder formuleringar av typen 'på framställd fråga svara
de Hjelm... har pressen betydligt mer att berätta: 

Domaren tillsporde [Hjelm], om han i Helgas närvaro kunde säga sig vara 
oskyldig. Frågan besvarades med ett långdraget ja (HP, 26 november 
1887). 

- Hwad gjorde ni på lägret om söndag? spordes den tilltalade. 
- Ingenting - blef swaret—jag war der äfwen föregående söndagar 
(HP, 28 november 1887). 

Liknande tendenser kan urskiljas i referatet av det följande rannsakningstill
fallet. Den 17 december skriver HP138 om hur Hjelm, när han uppmanades att 
ännu en gång redogöra för vad han gjort under morddagen, "förblef tyst och 
det var endast genom frågor ordf. kunde utleta hvar han uppehållit sig".139 

136 Samma artikel som finns i HP den 26/11 1887 åte rges i SP den 28/11. HP fullbordade 
referatet av rannsakningen i ytterligare en artikel den 28/11. 
137 Liknande exempel finns t ex i rap porteringen fr än rannsakningstillfallet den 24 feb ruari 
1888, då protokollet endast anger två romaner som Hjelm säger sig ha läst, medan tidningen 
uppger tre stycken (HP 25/2 1888, även i SP 27/2 1888). På samma sätt anger pressen titeln -
'Bankirens heml ighet' - på den bok som disk uterades vid rannsakningstillfallet den 23/3 
1888. Titeln nämns inte i protokollet (HP, 26/3 1888, även i SP 28/3 1888). 
138 Denna text återfinns också i SP den 19/12 1887. 
139 Ett annat exempel finns i referatet av rättegången den 24 februari 1888: 1 HP (25/2 1888, 
även i SP 27/2 1888) s kriver man angående mordet på Dahlqvist att "[p]å fråga hwartill han 
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Rättegångsprotokollets formulering är annorlunda och ger intrycket av att 
Hjelm verkligen berättat, snarare än förhörts, om förloppet. Tidningen beto
nar i detta referat något som också rannsakningshandlingarna visar på, näm
ligen att Hjelms uppgifter nu var på flera punkter "stridande mot vad han 
uppgett tidigare". Man skriver att hans "utsago var sålunda sanningslös". 

Den 7 januari bekände Hjelm att han hade mördat Anna Sandlund. Samma 
dag skrev HP att han vid rättegångens inledning var "iförd fångkläder [och] 
war / ... / i böljan upprörd och wisade sig i öfrigt mycket förändrad. 
Tillfrågad, om han wille aflägga bekännelse, afgaf han ett jakande swar".140 

Rättegångsprotokollets formulering på denna punkt är att Hjelm bekände 
"under synbar rörelse". Även när det gäller den del av rannsakningen som 
ägde rum under det att åhörarna beordrats att lämna salen kan man iaktta 
skillnader mellan texten i pressen och i protokollet. HP skriver att Hjelm tog 
fram sin revolver "ur högra rockfickan" för att skjuta Sandlund. Någon så
dan uppgift finns inte i protokollet. HP skriver att Hjelm sagt att han "icke 
wisste vad han gjorde" när han anlade branden i hennes säng, medan det i 
protokollet sägs att han gjorde det av rädsla och för att dölja brottet. Särskilt 
intressant är faktumet att HP, från den del av rättegången som genomfördes 
utan åhörare, återger en direkt citerad dialog mellan domaren och Hjelm: 

Dom.: Du har kan ske haft i hjel någon förut. Anna Dahlqwist? 
Olson: Nej. 
Dom.: När nya lärowerket bygdes, arbetade du der, och en gosse blef der 
dödad. Har du dig någonting bekant om den saken? 
Olson: Nej. 
Dom: Har du ej flera menniskolif på ditt samwete? 
Olson: Nej. Endast Anna Sandlund 
(HP, 7 januari 1888). 

Tidningen skriver vidare att Hjelm "widhöll hela tiden, att han ej umgåtts 
med tanken på mord förrän omedelbart innan det werkstäldes. Men det före
faller såsom om han här ej widgått fulla sanningen". Den 28 januari återger 
HP Hjelms skriftliga bekännelse i sin helhet. Man skriver också att: 

[Hjelm] ämnade anwända pängarne blef swaret: 'skulle dricka upp dem'". Detta citat finns ej i 
protokollet. Ytte rligare ett exem pel åte rfinns i ansl utning til l rannsakningstillfallet den 9/3 
1888. Enligt protokollet ska Hjelm ha sagt till Modig att 'det har gått så långt, att det är omöj
ligt att vända om'. Enligt tidningarna (HP 10/3 och SP 12/3 1888) hade Hjelm sagt att det 'har 
nu gått så långt med mig, att det ej finnes någon hjelp'. 
140 Samma artikel publicerades i SP den 9/1 188 8. 
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Domaren frågade [Hjelm], bland annat, om han ej kom att tänka på 
flickan Helga, som låg och sof i det rum der han anlade elden, att hon må
hända skulle komma att bli innebränd. Den tilltalade genmälde, det han 
trodde Helga skulle vakna och springa ut.141 

Den 30 januari återfanns en lång artikel i HP i vilken man detaljerat redo
gjorde för förloppen vid morden på Westerbäck och Dahlqvist. Man skriver 
att Hjelm var "när han begick sitt första mord för att utröna om han hade 
'mod att blifva röfvare' icke fullt 18 år gammal". Om det första mordet skri
ver HP att händelsen har varit "inhöljd i ett hemlighetsfullt mörker" i sex och 
ett halvt år, och angående mordet på Dahlqvist skriver man följande: 

Man spanade efter mördaren och kom äfven på rätt spår, men lemnade 
det. I denna tidning för den 2 febr. 1885 läses derom: "Mordet å Anna 
Dahlqvist är ännu en olöst gåta. Under spaningarna har man emellertid 
kommit under fund med åtskilliga andra brott. En murerilärling vid namn 
[Hjelm] hade nämligen samma kväll som mordet begicks och äfVen dagen 
derefter visat sig innehafVa ovanligt mycket med penningar, hvilka han 
satt i omlopp på ett ytterst slösaktigt sätt. På en källare här i staden har 
han bland annat köpt konjak för 5 kr., köpt 15-öres cigarrer för ett par 
kronor, gifvit i drickspengar åt en vakt mästare en hop kopparslantar, som 
vid hopräkningen befans utgöra 1 kr. 95 öre o .s.v. Med anledning häraf 
har han naturligtvis tagits i förhör och dervid erkänt, att han för några 
veckor sedan stulit dessa penningar från sin bror / .../". Ett sorgligt efter
spel af det hemska dramat var, att misst ankarna föllo på en oskyldig per
son vid namn Ulin här i staden, hvilken häktades såsom "skäligen miss
tänkt". /... ! [Ulin] blef slutligen frigifven.142 

Efter Hjelms skriftliga bekännelse av de tre morden och en rad mordbränder 
och stölder märks en förändring i pressens sätt att skriva om honom. Tidi
gare epitet som 'den häktade dalkarlen' byts nu ut mot benämningar som 
'mördaren' och 'mordbrännaren', och beskrivningarna av hans person antar 
en ny karaktär. 

Olssons utseende har sedan han häktades undergått en märkbar föränd
ring. Ögonen äro mattar e och något röda och hans gestalt lindrigt böjd. 
Domen åhörde han ganska lugnt, ehuru några ryckninga r stundom för
märktes i ansigtet. Ögonen hade han hela tiden riktade mot golfvet (HP, 
11 februari 1888).143 

141 HP 28 januari och SP 30 januari 188 8, med rubrikerna "Ytterligare tvänne mord", respek
tive "Grof brottsling". 
142 Även i SP, 1/2 1888. 
143 Även i SP, 13/2 1888. 
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När ransakningen fortgått circa l'A timme, bad [Hjelm] att den samma 
skulle få uppskjutas, emedan han befarade att swimma. Friskt watten upp-
hjelpte krafterna, och han fick sitta under den återstående delen af ran
sakningen (HP, 10 mars 1888).144 

[Hjelm] åhörde utslaget lugnt, nästan likgiltigt, utan spår af sinnesrörelse 
och efter detsammas afkunnande aflägsnade han sig från dombordet med 
raska steg (HP, 28/3 1888). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dagspressens rapportering från 
rättegången verkar bygga på såväl läsning av befintliga texter (rättshand
lingar men även andra tidningar) som direkta upplevelser i domstolssalen. 145 

Vidare ligger det nära till hands att göra antaganden om att en rad principer 
för urval, värdering och redigering påverkade vilka uppgifter som återfanns i 
tidningarna men inte i rättegångsprotokollen och vice versa.146 

Gåtan Hjelm 
I sitt utlåtande framhöll Medicinalstyrelsen särskilt nedärvda karaktärsfel 
kombinerade med Hjelms bristfälliga uppfostran som orsaker till hans hand
lande. Att lägga vikten vid denna aspekt kan i viss mån ses som ett uttryck 
för de föreställningar omkring barn och ungdomar som var rådande vid tid
punkten. Det var under 1800-talet som en ny "uppfostringsideologi" tog 
form.147 De moraliska kraven på föräldrarna blev större i och med att synen 
på barndomens betydelse förändrades. En rad forskare har belyst detta 
fostransprojekt så som det kom till uttryck i borgerliga miljöer.148 Mindre 
ofta diskuteras de former som det tog bland allmogen. Etnologerna Frykman 
och Löfgren pekar dock på några allmänna drag i bondesamhällets fostrans
mönster, trots att formerna varierade med tid , rum och socialt sammanhang. 
För det första handlade fostran i stor utsträckning om att inlemma barnen i 
gårdshushållets gemensamma arbete genom "innötning av färdigheter och 
yrkeskunnande". För det andra fostrades barnen inte bara av sina föräldrar, 
utan alla vuxna i den sociala omgivningen hade en självklar rätt att bedöma 
och bestraffa deras uppträdande. Slutligen menar Frykman och Löfgren att 
barnets införlivande i arbetskollektivet ledde till helt andra 'identifikations-

144 Även i SP, 12/3 1888. 
145 Jfr Björk 1997 . 
146 Denna problematik diskuteras vidare i avslutningen av kapitel 5. 
147 Frykman & Löfgren 1979:87-91; Köhler 1981. 
148 Jf r t ex Florin & Johansson 1993. 
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mönster' än de som var rådande i den borgerliga kulturen.149 Här åberopar de 
en passage ur en bok av Böije Hanssen där det konstateras att barnens 
snabba integration i vuxenvärlden via arbetet ledde till att de i stor utsträck
ning fick klara sig själva. Hanssen fortsätter: 

Det fanns sålunda inte utrymme för någon sådan utveckling av personlig
heten, som den vi känner till, genom identifikation med många ägodelar 
eller med litterära symbole r i form av prinsar och prinsessor, inkarna
tioner av styrka och skönhet, eller lockande ideal i fjärran för vad man 
"skulle bli". Man skulle självklart stanna i den miljö där man var född.150 

Kopplingen till Hjelm blir här uppenbar. Hans tidiga stölder från föräldrarna, 
hans kringdrivande livsstil på Härnösands gator på jakt efter 'öl och smör
gåsar' och drömmarna om att bli rövare 'långt i främmande land' - allt detta 
skulle kunna ses som uttryck för en bristande förmåga hos honom när det 
gällde att leva upp till de förväntningar som förknippades med barn- och 
ungdomsrollen. Detta skulle kunna diskuteras vidare i socialpsykologiska 
och rollteoretiska termer, där Hjelms svårigheter att svara emot de normer 
och förväntningar som förknippades med hans uppgift och position i det 
sociala sammanhang som han ingick i, startade en negativ utveckling av 
utstötning, stämpling och stigmatisering. Som synes skulle en rad social
psykologiska nyckeltermer kunna vara fruktbara i diskussionen av Hjelms 
dåliga bana, kantad av stölder, supande, mordbränder och mord. 

Även vissa kriminologiska nyckelbegrepp skulle kunna bidra till beskriv
ningen och förståelsen av fallet Hjelm. Utmärkande drag i samtida resone
mang omkring kriminella subkulturer och 'undre världar' är element som 
pengar, vapen och sexhandel. Utan att därmed sätta likhetstecken mellan det 
sena 1800-talets Härnösand och exempelvis dagens amerikanska storstäder 
kan man peka på en rad likheter mellan dessa två miljöer som omgivande 
kontexter för subkulturellt våld. I rannsakningshandlingarnas beskrivningar 
av den mördade Anna Sandlund blir det tydligt att hon spelade något av den 
prostituerades roll. Hon sägs ha fört 'en sedeslös lefnad', och ansågs ha 'ett 
oordentligt lefnadssätt'. Dessutom hade hon ofta mer kontanta medel än 
hennes sociala position föreskrev. Hon besöktes av 'främmande mansperso
ner' som 'snart aflägsnade sig'. Hjelm å sin sida är att betrakta som något av 
en 'outsider' som tidigt påbörjat en awikarkarriär på ett sätt som han själv 
beskriver i sin bekännelse.151 Även om stämplingsteorins empiriska grunder 

149 Fry kman & Löfgren 1979:89. 
150 Han ssen 1978:17-18. 
151 Jfr Becker 1963. 

104 



Med dödlig utgång 

kan ifrågasättas,152 så finns i detta sammanhang en fruktbarhet hos dess 
tankefigur om hur den samhälleliga reaktionen på kriminellt beteende som 
uppvisas tidigt under livsbanan kan starta en negativ spiral av återfall och 
marginalisering. 

Något som vidare visar på hans svaga sociala förankring och rotlösa tillvaro 
är uppgifterna om att han inte hade någon fast bostad. Han besökte sällan 
sina föräldrar och tillbringade nätterna bland annat på höskullar och vid sta
dens artilleriläger. Hjelms beteende kan till viss del förstås mot bakgrund av 
de slutsatser som dragits rörande relationen mellan ekonomisk deprivation 
och våldskriminalitet.153 Såväl stölderna som de två sista morden kan ses som 
relaterade till hans ständiga brist på ekonomiska tillgångar och hans för
hållandevis dyra vanor. Förståelsen av Hjelms beteende och person kan 
eventuellt också ses som ett tidigt exempel på den mytologisering som under 
de senaste decennierna har omgett så kallade seriemördare och dessas psyko
logiska status.154 

När mordbränderna och det första mordet adderas till bilden blir emellertid 
svårigheterna med att betrakta Hjelms beteende som strukturellt, sociologiskt 
eller socialt betingat allt större. Sannolikt måste hans agerande till avgörande 
del diskuteras utifrån psykopatologiska termer. Utöver faktumet att han be
gick tre mord talar särskilt två faktorer för detta. För det första hans vilja och 
drift att göra någon 'illgeming'. Vilken denna gärning de facto var tycks tid
vis ha spelat mindre roll för honom. För det andra hans fixering vid bränder, 
som bland annat tog sig uttryck i att han vid upprepade tillfallen, omedelbart 
efter att ha deltagit i släckningen av en av honom anlagd brand, gick vidare 
för att anlägga ytterligare en. En tränad psykolog eller rättspsykiatriker 
skulle reagera på den bristande förståelse för handlingars konsekvenser som 
Hjelm uppvisade. Han styrdes uppenbarligen av driftsimpulser som hos ho
nom skapade en vilja att verkställa vissa handlingar som mål i sig, utan tanke 
på följderna. Detta illustreras inte minst av de torftiga och intetsägande svar 
som Hjelm gav under rättegången. Han hade av allt att döma stora svårig
heter att formulera några motiv som kunde förstås av andra. 

Medievåld - ett tidlöst fenomen? 
Romanläsningen som en föregiven del i Hjelms patologiska mönster träder 
för första gången fram i rannsakningshandlingama redan vid det första rann-

152 Se t ex Knutsson 1977. 
153 Se t ex Loftin & Parker 1985. 
154 Jfr Jenkins 1994; Fox & Levin 1999. 
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sakningstillfållet den 26 november 1887. Hans far Mats Olsson Hjelm 
berättade här om hur hans son "alltid varit tyst och sluten till sitt väsende 
samt begifven på romanläsning [och] att han tyckt mycket om öl". Den 28 
januari året därpå fördes detta tema åter på tal och ställdes i rannsakningens 
centrum i och med Hjelms formulering i den skriftliga bekännelsen om att 
romanläsning skulle vara den "förnämsta orsaken" till alla hans "brott och 
gräsligheter". Han betonar också att han tillåtits läsa romaner utan att hindras 
till detta, vilket ledde till att 'tanken på att blifva röfvare' inte fördrevs utan 
med tiden omsattes i handling. 

Äventyrs- eller rövarromanen gjorde entré i Sverige under 1800-talet. I en 
avhandling från 1942 skriver Elisabeth Tykesson att "/.../ [r]övarromanen 
var under 1800-talet svensk folkläsning i detta ords allra vidaste bemär
kelse".155 Rövarromanen var, enligt henne, den mest populära genren inom 
hela den litteratur som vid 1800-talets böljan kom till Sverige från utlandet. 
Tykesson menar vidare att rövarromanens människogalleri och miljöer gav 
böckerna en omfattande och spontan popularitet.156 Tykesson talar om bilden 
av den 'ädle rövaren' som en brottslings fantasi. Hon skriver att: 

I . . .  !  [ s ] å  s o m  r ö v a r e n  f r a m t r ä d e r  i n f ö r  d e n  l ä s a n d e  a l l m ä n h e t e n  s å  f r a m 
trädde brottslingen inför rätta. B ilden av den ädle rövaren är sann som 
fantasi, d en är den typiske brottslingens föreställning o m sig själv, sann 
såsom fantasibild men utan verklighetsunderlag utanför brottslingens 
hjärna.157 

Uppenbarligen var det inte denna bild av sig själv som Hjelm ville förmedla 
i sin bekännelse. Han såg inget ädelt och storslaget i sina gärningar utan 
målade snarare upp bilden av sig själv som offer för en bristfällig uppfostran. 
Kanske kan man här skönja en strategi från Hjelms sida, nämligen att han, 
medveten om den i tiden liggande tilltagande betoningen av fostransproble
matiken, med hänvisning till det rådande synsättet på romanlitteraturen 
strävade efter att rentvå sig själv från ansvar för de begångna brotten. I så 
fall kan också ett hämndmotiv urskiljas gentemot de föräldrar med vilka 
hans relation uppenbarligen inte fungerade. Ett sådant förhållande kan 
illustreras av Tykessons beskrivning av rövarens motiv. 

155 Tykesson 1942:7. 
156 Enligt Tykesson var det inledningsvis främst i de hö gre samhällsskikten som romanerna 
fann sin publik, men hon nämner också publikgrupper som skolpojkar och fattiga. 
157 Tykesson 1942:104. 
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Rövarens motiv är inte medlidande utan hat och hämnd, inte den all
männa hämnd mo t skurkarna, som banditen utövar , utan privat hämnd 
mot mänskligheten såsom sådan för de oförrätter, som begåtts mot honom 
av överordnade, föräldrar, en god vän eller en älskad kvinna.158 

I en diskussion av en av de romaner som figurerar i fallet Hjelm, Eugène 
Sues Parisermysterier (Les Mystères de Paris), visar litteraturvetaren Anders 
Öhman på äventyrsromanens roll som medel för att utforska det okända.159 

Han diskuterar, med Parisermysterier som exempel, publikens dubbelhet i 
termer av en förskjuten ambition hos romanernas upphovsmän. Sues roman, 
som ursprungligen skrevs som en följetong för dagstidningen Journal des 
Débats, fick med tiden en förändrad publik. Till en böljan skrevs den för att 
tillfredsställa "en borgerlig publiks skräckblandade fascination inför misären 
i samhället",160 men läsarna kom snart att till allt större del utgöras av fattiga 
och arbetare som kunde känna igen sig i romanens 'trasiga existenser', och i 
teman som prostitution och kriminalitet. Hjelm kan i en rad avseenden be
traktas som just en sådan trasig existens i det sociala livets utkant. Den miljö 
vi möter i rannsakningshandlingarna kanske därmed också kan ses som en 
grogrund för just sådana subkulturella kontexter som ofta sammankopplas 
med våldskriminalitet i samtida debatt. Vid 1800-talets mitt hade sjöfarts
näringen etablerat sig som dominerande i Härnösand. År 1853 bestod sta
dens handelsflotta av 68 fartyg, och under samma år utklarerades 135 fartyg 
för utrikes hamnar. Perioden från omkring 1850 och en tid framåt var med 

158 Tykesson 1942:25. 
159 Öhman 1990 :9ff. I Nor disk Fam iljebok (1904-2 6) stå r följande att läsa u nder uppslags
ordet 'Joseph Marie Sue': "[Fjransk romanförfattare, bek ant under namnet Eugène S., f. 10 
dec. 1804 i Paris, d. 3 aug. 1857 i Annecy, Savojen. S., hvars fader var öfverkirurg i kejserliga 
gardet, del tog äfv en själ f som m ilitärläkare i span ska fä lttåget 1823, i flera s jöexpeditioner 
och i s jöslaget vid Navarino 1827. 1829 nedlade han sin befattning och bosatte sig i Paris, där 
han egnade sig åt målning och författarskap. Till de första af sina romaner I... ! hämtade han 
stoff frå n sitt sjölif. På dess a effektfulla, af Byron starkt på verkade skildringar följde en 
värdelös Histoire de la marine française sous Louis XIV (5 bd, 1835 -37) / . .. /. Vid den na 
tidpunkt fick S. lifligt intryck af de socialistiska idée rna och gjorde sig därefter till den 
ifrigaste förespråkare för sociala och politiska utopier. Hans i denna anda skrifna sederomaner 
/ ... / [bl a] Les mystères de Paris (10 bd, 1842 -43; 'Parisiska mysterier', 18 44; ny öfv. 1898-
9 9 )  /  . . .  / ,  h a d e  l y s a n d e  f r a m g å n g .  D e s s a ,  l i k s o m  d e  f l e s t a  a f  h a n s  s e n a r e  r o m a n e r  !  .. .  !  
publicerades först emot höga arfvoden i de st örre Paristidningarna. S:s sti l är u r li tterär syn
punkt und erhaltig, och up pränningen i hans r omaner lös lig, men han s förmåga att r eta och 
fängsla nyfik enheten sam t åstad komma kra ftiga m elodramatiska effek ter och pik anta s. k. 
sedemålningar bere dde honom ovan lig pop ularitet. / ...Il Sverige har S. spelat en icke 
obetydlig roll som förebild för romanförfattarna vid midten af 1800-talet, Auguste Blanche m. 
fl.". 
160 Öhman 1990:10. 
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andra ord en tid då staden hade en storhetstid på handelns område, vilket 
innebar en expansion på flera andra områden. Regionens industrialisering 
och urbanisering under denna epok förstärkte med stor sannolikhet också 
stadens alltmer förtätade karaktär som även måste ha gett näring åt Hjelms 
eskapism och rövarfantasier. 

108 



Med dödlig utgång 

II: LAND OCH STAD 
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När man idag diskuterar kriminalitet i relation till städer associerar man lätt 
till sådana fenomen som oprovocerat gatuvåld, drog- och prostitutionsträsk, 
gängrivalitet och brottssyndikat. I bokens andra del visar vi dock på andra, 
historiska, aspekter av detta; stad, land och kriminalitet. Det första av de två 
kapitel som följer diskuterar, med hjälp av två rånmordsfall, social kontroll 
dels i det traditionellt präglade jordbrukssamhället och dels i ett av de många 
framväxande sågverkssamhällena längs norrlandskusten. Det andra kapitlet 
visar, med Göteborg som exempel, på drag av 'det moderna' som det fram
träder i den snabbt framväxande storstaden i ett i övrigt ruralt dominerat 
land. 
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3 OM OND, BRÅD DÖD OCH SOCIAL KONTROLL 

Social beredskap och lokalbefolkning 
När deckarförfattare söker fånga sina läsare utvecklar de ibland fiktioner i 
vilka 'ond bråd död' drabbar någon ung, frisk och fullständigt oskyldig 
person.161 Om brottet dessutom är både brutalt och meningslöst ur alla 
synvinklar, framträder gärningsmannen i läsarens ögon i den sämsta av 
dagrar. Man identifierar sig med den drabbade, dennes anhöriga och andra 
närstående. De fall som kommer att redovisas i detta kapitel handlar om två, 
i alla upptänkliga avseenden, meningslösa rånmord. Det är lätt att även i 
dessa fall identifiera sig med offren och deras närstående eftersom barn här 
är mordoffer. Såväl brottens karaktär som offrens ålder stämmer således väl 
in på en deckarförfattares konstruktioner. 

Mord var i Sverige förenat med dödsstraff fram till 1921. I realiteten kom 
dock det sista dödsstraffet i landet att verkställas redan 1910.162 Om vi från 
detta år går ett par sekler tillbaka i tiden, framgår exempelvis av missgär-
ningsbalken i 1734 års lag att: 

Rånar man, och med fullt våld tager af en annan, i hans hus, gård, skiep, å 
gato, eller å väg, något, hvad thet helst vara kan, mer eller mindre; miste 
lif sitt.163 

Av detta framgår som synes att varken våldets konsekvenser, i termer av liv 
eller död, eller själva det ekonomiska utbytet av ett rån var avgörande vid 
denna tid för hur gärningen skulle bedömas rättsligt. Avgörande var i stället 
själva uppsåtet med handlingen. Ansågs detta vara att med våld tillskansa sig 
något 'mer eller mindre' av någon annan person, var den straffsats som 
påbjöds avrättning medelst halshuggning oavsett om offret miste livet eller 
ej. Straffsatserna före 1841 inbegrep även att rånarens högra hand skulle 
huggas av innan halshuggningen verkställdes samt att stegling skulle genom
föras efter halshuggningen av den dömde rånaren. Även om straffen efter
hand humaniserades var lagens bokstav om dödsstraff i princip oförändrad 
fram tills dess att 1865 års strafflag trädde i kraft. Dödsstraff kunde dock 

161 Dett a förhållande kommenteras bl a i en recension i Dagens Nyheter. Se Matthis 1999. 
162 Det gälld e en rånmördare vid namn Alfred Andersson Ander som avrättades med giljotin 
den 23 november 1910. Det var för övrigt både första och sista gången som giljotin användes i 
Sverige. Se Rudstedt 1994:42-43. För en populärt skriven redo görelse för detta fall, se 
Ekström 1956:69-91 
163 Sveriges Rikes Lag 1734/1934:143. 
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utdömas för rån förenat med mord även efter 1865, men de flesta som erhöll 
en sådan dom i första och/eller andra instans benådades oftast i efterhand av 
Högsta domstolen. Intressant i sammanhanget är dock att det fatal döds
domar som trots allt verkställdes efter 1865 nära nog uteslutande rörde rån
mördare. 

Att grova våldsbrott såsom rånmord även i en bredare, folklig mening måste 
ha ansetts avskyvärda behöver knappast underbyggas. Detta visar sig inte 
minst när det gäller lokalbefolkningens aktiva medverkan i att peka ut och 
gripa misstänkta rånmördare. Vi kommer att finna goda illustrationer av 
detta via de vittnen som framträdde vid de rättegångar som redovisas nedan. 

En bidragande orsak till att delar av lokalbefolkningen så aktivt medverkade 
vid gripandet av rånmördare framställs i den finske historikern Heikki Yli-
kangas bok Knivjunkarna,164 Visserligen behandlar Ylikangas 'våldskrimi
naliteten i Sydösterbotten 1790-1825', d v s en tidsperiod som föregick den 
som diskuteras här. Han behandlar dessutom en social företeelse förlagd till 
Finland. För övrigt var våldskriminaliteten i just Sydösterbotten enligt hans 
bedömningar exceptionellt hög. Detta förhindrar dock inte att vissa resone
mang och en hel del av de bedömningar Ylikangas gör av de 'ordningsöver-
vakande myndigheternas' kompetens och effektivitet har giltighet även för 
svenska förhållanden något senare i tiden. Den lokala administrativa organi
sationen var i stort sett densamma i Sverige och Finland, bl a p g a att 
Finland ju var en del av Sverige fram till freden i Fredrikshamn 1809. Den 
finska organisationen förblev dessutom tämligen intakt i detta avseende även 
under hela den period då Finland kom att utgöra ett storfurstendöme inom 
det ryska imperiet.165 

Ylikangas pekar i huvudsak på två problem när det gäller de lokala polisiära 
myndigheternas verksamhet. Han sammanfattar sin diskussion på följande 
sätt: 

Redan lagens väktares ringa antal omöjliggjorde / ... / ett effektivt och 
framgångsrikt bekämpande av brottsligheten. Detta svaga utgångsläge 
kunde inte kompenseras av skicklighet och kvalitet hos länsmännen, ty i 
dessa avseenden lämnade tidens länsmän mycket övrigt att önska.166 

I både Finland och Sverige fanns en länsman inom vaije härad. Länsmannen, 
som traditionellt rekryterades bland allmogen, skulle bl a verka för att all

164 Ylikangas 1985. 
165 Se Jutikkala & Pirinen 1973:109-112. 
166 Ylikangas 1985:192. 
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män ordning och säkerhet inom distriktet upprätthölls och som en följd av 
detta även fungera som allmän åklagare. Till hans förfogande fanns en fjär
dingsman som i allmänhet var knuten till en bestämd socken och som skötte 
ur polisiär synpunkt mindre kvalificerade uppgifter.167 Länsmännens relativt 
dåliga utkomst av deras verksamhet168 kan förmodas ha lett till att tjänsterna 
som lagens lokala väktare inte var tillräckligt attraktiva för att dra till sig de 
mest lämpade. För att underbygga sitt resonemang kring detta ger Ylikangas 
i sin studie ett antal illustrativa exempel på hur mindre nogräknade länsmän 
snarare desavouerade än var behjälpliga vid den lokala brottsbekämp
ningen.169 Ylikangas pekar emellertid även på en annan aspekt när det gällde 
den lokala brottsbekämpningen: 

Kampen mot brottsligheten fördes inte enbart av de statliga kontroll
organen, länsmännen och domsto larna, utan även och på en bredare front 
av lokala beslutande organ : socken- och kyrkostämmorna, som leddes av 
kyrkoherdar och kaplaner, samt bystämmorna, som fattade sina beslut 
under av allmogen utsedda åldermäns ordförandeskap.170 

Ylikangas sammanfattar hur dessa organ bidrog till den lokala brottsbekämp
ningen på följande sätt: 

De lokala organen arbetade energiskt för att bekämpa och förhindra 
brottsligheten och detta kompenserade i mycket vad so m brast i antal och 
förmåga hos länsmän och andra ordninge ns övervakare. Genom sexmän, 
åldermän och enkom utsatta byövervakare och byvakter nådde lagens arm 
organisatoriskt längre än nutidens lokala myndigheter inom sina 
distrikt.171 

167 Bland de gö romål som län smannen och fjä rdingsmannen hade att befatta s ig med hörde 
dessutom att företa undersökningar om död m änniska p åträffades. Vid mis stanke om bro tt 
skulle den döda kroppen obduktion genomföras och lä ns- och fjärdingsmannen vara närvar
ande som vitt nen. Länsmannen sk ulle v idare om besöija transport av få nge ti ll fänge lse. Se 
Westerhult 1965 :78, 265. Fjärdingsmannabefattningen, som inte skulle utgöra en självständig 
myndighet utan sn arare bi träda kronofogden och länsmannen och följa deras order, besattes 
sedan gammalt med någon av socknens bönder. På o lika håll åtog sig allmogen under 1700-
talet befattningen "/ . ../ som en särskild onus. Den skulle då gå i t ur bland hemmansägarna, 
om de ej av lönade särskild person". Lön en för en fjärdingsman var dock i all mänhet mycket 
låg. Ibid:25-27. 
168 Ibid: 168-170. Westerhult menar at t "[otillräcklig avlön ing kan ha var it skäl et till att 
fögderitjänstemännen försökte utnyttja sin tjänsteställning för att skaffa sig ex trainkomster". 
Till fögderitjänstemännen hörde bl a länsmannen och fjärdingsmannen 
169 Ylikangas 1985:192-197. 
170 Ibid: 199. 
171 Ibid: 208. 
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I följande två rånmordsfall gjorde delar av ortsbefolkningen avgörande insat
ser både när det gällde att peka ut vem gärningsmännen var och att därefter 
gripa vederbörande. Frånsett de personer som var formellt tillsatta för att 
syssla med brottsbekämpning på det lokala planet, dvs länsmannen, kron-
fogden och fjärdingsmannen, fanns även aktörer som formellt saknade 
sådana personers befogenheter, men som av ett eller annat skäl inskred i den 
polisiära verksamheten. Dessa kom då att spela avgörande roller på sätt som 
många idag skulle anse vara otänkbara. Det kunde gälla personer bland 
1800-talets landsbygdsbefolkning som hade egna intressen att bevaka. De 
kunde då ha personliga skäl till detta eller betrakta sig som representanter för 
något ekonomiskt intresse som attackerats genom den brottsliga gärningen. 
Exempel på detta finner vi framför allt i det andra redovisade fallet i detta 
kapitel. I det första fallet framträdde personer som till följd av sina lokala 
positioner som mer eller mindre betrodda helt enkelt kände sig manade att 
ingripa. De kanske upplevde ett socialt ansvar samtidigt som de var känslo
mässigt anfäktade av brottets allvarliga karaktär. Dessa aktörer kunde 
otvivelaktigt bidra till att rättsprocesserna blev tämligen snabbt avklarade 
och fick ett förhållandevis okomplicerat förlopp. 

Genom den rad av personer som på detta sätt deltog i de rättsliga process
erna, vare sig de var behjälpliga när det gällde att ta fast gärningsmannen 
eller ställde upp som vittnen vid de rättegångar som följde, får vi samtidigt 
levande inblickar i de sociala nätverk som fanns bland åtminstone delar av 
den svenska allmogen vid 1800-talets mitt. De 'privata hämndåtgärder och 
egenmäktiga straffdomar' som i så hög grad genomsyrar Ylikangas fram
ställning om den sydösterbottniska brottssituationen under decennierna runt 
1800 har inga motsvarigheter i de exempel som följer. Visserligen kan såväl 
Sydösterbotten som de miljöer som förekommer i det första av de nedan
stående fallen tjäna som exempel på genuina jordbruksbygder där traditioner 
och ortsförankring i sekler präglat de enskilda individernas tillvaro. De 
sociala och mentala betingelserna kan dock skifta betydligt även om man 
jämför miljöer med liknande agrar karaktär, vilket inte minst framgår när 
Ylikangas jämför vad som försiggick under Sydösterbottens 'knivjunkar-
epok' med hur förhållandena i dessa avseenden var i andra delar av Finland. 

De exempel som tas upp nedan visar dessutom att orter med jämförelsevis 
skiftande social karaktär trots detta kunde representera en hög grad av social 
sammanhållning, åtminstone när det gällde att mobilisera lokala resurser för 
att åtgärda grova våldsbrott. Medan de orter inom Bjöma socken som berörs 
i det första fallet hörde hemma i en genuin jordbruksbygd, representerar 
Husum som är central i det andra fallet en av många industriorter som under 
och efter 1860-talet snabbt växte fram i de mellannorrländska kustbygderna. 
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I industriorterna saknades i allmänhet sociala och kulturella traditioner, 
eftersom befolkningen i stort sett var ny och med ursprung i andra miljöer 
med annorlunda sociala betingelser än sågverkssamhällets. 

Vad vi har diskuterat så här långt har att göra med olika former och grader 
av social kontroll. Man brukar i sådana sammanhang göra en distinktion 
mellan den formella kontrollen och den informella. Den förra är exempelvis 
relaterad till den diskussion som Ylikangas genomfor om de formellt tillsatta 
länsmännens resurser och förmågor. Den senare har att göra med de mer 
spontant uppkomna insatserna bland allmogen när det gällde att bringa 
socialt kaos till ordning eller att bibehålla en invand, fungerande social ord
ning med medel, som inte knyter an till myndighetsutövning. 

Begreppet 'social kontroll' myntades 1901 i en bok med titeln Social 
Control, författad av en av pionjärerna i den inom sociologin legendariska 
s k Chicagoskolan, Edward Alsworth Ross.172 Han anspelade i denna bok på 
en av de verkligt fundamentala aspekterna av samhälleligt liv. I en socio
logisk uppslagsbok kommer detta fundamentala fram i följande definition: 

[Social kontroll inbegriper d] e sociala och kulturella processer genom 
vilka individen belönas för och motiveras att hålla sig till traditionellt och 
invant beteende i en grupp, en organisation eller ett samhälle. Den sociala 
kontrollen omfattar också de processer som syftar till att återföra awikare 
till detta slags beteende. En grundläggande form av social kontroll sker då 
individer accepterar vissa i sociala normer definierade regler som riktiga 
och passande.173 

Ovanstående försök till definition kan givetvis knappast betecknas som 
speciellt klargörande för att få grepp om hur man skall handskas med 
företeelsen empiriskt. Trots detta ger försöket vissa föreställningar om vad 
dessa tidiga sociologer beaktade när de tänkte sig hur samhällslivet idealt 
skulle fungera. Var den sociala kontrollen obefintlig skulle vi befinna oss i 
samhällstillstånd som knappast i längden kunde vara önskvärda för någon. 
En viss grad av förutsägbarhet är nödvändig i det sociala livet; tankar, seder 
och bruk bör ha en viss förankring och bör vara knutna till något som kanske 
inte behöver vara invant men som känns igen. Vissa regler bör man i sina 
relationer med andra människor kunna förlita sig på för att inte sociala 
relationer skall leda till allmänt kaos, total misstro och ett 'allas krig mot 
alla'. 

172 Se Catton 1966:931, där innehållet i denna bok finns kort beskrivet. 
173 Bengtsson & Hjem 1973:256. 
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Fallbeskrivningarna i detta kapitel kommer att redovisas som de kan antas ha 
framstått för de personer som var direkt inbegripna i rättsprocessen. Detta 
innebär att fallen framträder map hur enskilda händelser som var relaterade 
till fallen kronologiskt blev kända av ordningsmaktens företrädare inklusive 
domstolens ledamöter. De dokument som åberopades vid de olika rannsak-
ningstillfallena är i allmänhet daterade. Därmed ges möjligheter att med 
dessa som grund kronologiskt rekonstruera de viktiga inslagen i de händelse
förlopp som fallen representerar. 

"Jag förstår nog att det är lif för lif - om ett rånmord i Björ na174 

På måndagsmorgonen den 23 april 1860 begav sig den snart fjortonårige 
sonen till bonden Erik Ersson från Långviken175 iväg hemifrån för att göra ett 
ärende. Sonen, som hade samma namn som sin fader, hade fått i uppdrag 
dels av fadern och dels av en grannbonde, Daniel Jonsson, att till nämnde
mannen Jonas Sällström i Nyliden betala deras 'sockengäld'. För detta bar 
han på sig 9 riksdaler och 2 skilling. Tanken var att Erik efter att betalningen 
skett skulle återvända hem på aftonen. Det gjorde han emellertid inte, och då 
ingenting hördes från honom följande dag, och när man sedan även fick klart 
för sig att han inte besökt Sällström överhuvudtaget uppstod misstankar om 
att någonting allvarligt hade hänt honom. 

Personer i kringliggande byar uppbådades för att söka efter Erik. Efter
spaningarna koncentrerades till att bölja med till den väg han antogs ha 
färdats efter. De visade sig dock resultatlösa. Ett rykte hade emellertid efter
hand uppstått om att Erik den måndag han var ute på sitt uppdrag varit synlig 
på isen på Movattnets sjö. Han var då i sällskap med en man som vid till
fallet körde ett lass med halm. Det blev i detta sammanhang även känt att 
drängen Jonas Jonsson, som vid denna tid tjänade hos torparen Jonas 
Abrahamsson i Kärrsjön, just denna dag forslat ett halmlass från Movattnet 
till Kärrsjön. Denne, "såsom varande illa känd", kom genast att misstänkas 
för att ha något med Eriks försvinnande att göra. Efterspaningarna kom av 
detta skäl att koncentreras till trakten omkring Kärrsjön. 

Torparen Anders Jonsson från Hemling och nämndemannen Sällströms son 
Jonas Erik färdades under dessa efterspaningar på skidor längs vägen från 

174Nedanstående sammanställning bygger på rättegångsprotokoll och däri in neliggande rann-
sakningshandlingar rörande mål, § 87, da terat den 11 m aj, 186 0, ur domboken för Själevads 
häradsrätt av år 1860. 
175 Långviken är be läget inom Bj öma församling i no rra Ån germanland och cir ka 45 kilo
meter norr om Örnsköldsvik. 
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Gammelby till Kärrsjön. När de mitt på dagen fredagen den 27 april kom 
fram till ett ställe som kallades Fullvad, beläget knappt fyra kilometer från 
Gammelby, fick Jonsson syn på två människofötter vid en sten några meter 
från vägen. Dessutom fanns en hel del spår av kängor mellan vägen och 
stenen. När de två närmade sig stenen kunde de dessutom skönja ryggen och 
benen av en människa som låg framstupa längs stenen och överhöljd av snö. 
Flera personer anlände efterhand till fyndplatsen och beslut fattades om att 
Jonas Erik Sällström skulle hämta den misstänkte Jonas Jonsson till platsen. 
Innan Sällström begav sig iväg drog man fram det snöhöljda liket som 
visade sig vara Eriks döda kropp. Man kunde snart urskilja två större sår, det 
ena vid vänstra pannbenet och det andra vid vänstra tinningen. Eriks fickor 
undersöktes utan att man fann några pengar. Dessutom saknades Eriks 
mössa, hans vantar och en läderväska med mat som han haft med sig hem
ifrån. 

Ovetandes om detta fynd bad Eriks fader, Erik Ersson, skräddaren Johan 
Lundgren från Mattarbodum att bege sig till Kärrsjön för att höra med Jonas 
Jonsson om denne hade sett hans försvunne son den måndag han begav sig 
hemifrån. På sin väg till Kärrsjön träffade Lundgren bönderna Johan Ersson 
och Nils Nilsson från Movattnet. Dessa följde honom till Kärrsjön. När de 
anlänt dit anslöt sig även drängen Christoffer Ersson. Vid sammanträffandet 
med Jonas Jonsson frågade Lundgren honom om han sett Erik under mån
dagen. Jonas Jonsson nekade, men då han blev uppmärksammad på att förre 
nämndemannen Erik Johansson i Movattnet sett honom på Movattnets sjö i 
sällskap med Erik, böljade han "darra och svettas". Under utfrågningen an
lände så Jonas Erik Sällström och talade om att man hade funnit Eriks döda 
kropp. Detta ledde i sin tur till att den misstänkte tillfrågades om han var 
Eriks 'baneman', vilket han förnekade. Drängen Christoffer Ersson under
sökte då kläderna Jonas Jonsson hade på sig. I högra fickan på en av hans två 
västar fann man en portmonnä som genast öppnades. Av de pengar som Erik 
skulle ha haft med sig och som bestod av en Målarbankens femdalerssedel, 
två riksbankssedlar à tre respektive en riksdaler samt två kopparslantar à en 
skilling vardera, återfanns åtta riksdaler och 34 skilling. Jonas Jonsson blev 
då tillfrågad av Christoffer Ersson om hur han kommit över portmonnän och 
pengarna, på vilket han svarade att "det kan jag icke beskrifva för dig". Han 
blev då återigen tillfrågad om han var "gossen Erik Erssons banemann", men 
han bestred ännu en gång detta. Han fördes då till platsen där Eriks kropp 
låg. Vid ankomsten till platsen visades den döda kroppen för honom. Han 
hade då "svettats och synbarligen varit i ängslig sinnesstämning". Efter kon
frontationen fördes den misstänkte till bonden Johan Nilssons bostad i 
Movattnet dit även nämndemannen Jonas Sällström snart anlände. 
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När Jonas Jonsson ankom till Movattnet fanns även bonden Per Persson från 
Nyliden där. I närvaro av Lundgren, Johan Ersson och Per Persson blev 
Jonas Jonsson av nämndemannen Sällström flera gånger "upmanad /... / att 
sanningsenligt bekänna om han föröfvat ifrågavarande mord". Jonas Jonsson 
fortsatte på den inslagna vägen och förnekade "enständigt" att han var skyl
dig till "mordgerningen". Sällström tog då Jonas Jonsson i 'enskilt förhör'. 
Sedan Sällström återigen uppmanat honom att erkänna, yttrade han slutligen 
att: "jag förstår nog, att det är lif för lif', och avgav därefter "ångerfullt samt 
fritt och otvunget" en bekännelse med följande huvudsakliga innehåll: Han 
hade tidigt på måndagsmorgonen den 23 april kört ett halmlass för torparen 
Jacob Abrahamssons räkning från bonden Jan Nilsson i Movattnet till Kärr
sjön. På Mo vattnets sjö, drygt en kilometer från Movattnets by, såg han en 
karl komma gående efter honom. Denne nådde upp honom i mitten av sjön 
och visade sig vara en 'gosse'. Denne uppgav att han var son till bonden Erik 
Ersson i Långviken och berättade att han skulle gå till nämndemannen Jonas 
Sällström i Nyliden för att betala sockengäld åt sin far och åt en annan 
bonde. Jonas Jonsson och 'gossen' följdes åt till Gammelby som låg cirka 
2,5 kilometer från Movattnet vid platsen där en avtagsväg i nordlig riktning 
gick till Kärrsjön. Sedan 'gossen' fick klart för sig att Jonas Jonsson var på 
väg till Kärrsjön, ville han följa med dit för att om möjligt erhålla en 
riksdaler i stället för en "oriktig" sedel som Jakob Abrahamssons hustru 
tidigare gett honom. De båda följdes åt till ett ställe "å Kjerrsjöns strand
mark" som kallades Fullvad. Där upptäckte Jonas Jonsson att en pinne i 
"halmskrindan" ramlat ur och tappats bort. Han stannade då lasset, tog fram 
en yxa han hade med sig och täljde med den en ny pinne som han slog in i 
skrindan, varpå han med huggyxan över vänstra axeln satte igång hästen för 
att fortsätta färden. 'Gossen' gick strax efter lasset med Jonas Jonsson ytter
ligare några steg efter. Rannsakningshandlingarna ger följande skildring av 
vad som därefter hände: 

[I] detsamma har [hos] Jonas, som förut inte tänkt derpå, tvekan uppstått 
att slå ihjel gossen, för att åtkomma de penningar denne medhade, 
hvarefter Jonas, som åter ett ögonblick ämnat afstå från den brottsliga 
handlingen, slutligen bakifrån tilldelat gossen med hammaren af före
nämnde huggyxa ett slag åt hufvudet på venstra sidan, med den påföljd, 
att demie utan att gifva något ljud ifrån sig fallit död på vägen med 
hufvudet emot ett på ena sidan af vägen stående granträd. 

När Jonas Jonsson sagt detta frågade Sällström under deras 'enskilda samtal' 
om han "eij slagitt fiere slag emedan fiere åkommor syntes å den döda 
kroppen". Han svarade på denna fråga att "de öfrige åkommorna skulle 
hafva kommitt dermed att gossen vid slagett fallitt mott en gran". Sedan 
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'gossen' fallit död till marken stannade han hästen, tog portmonnän som låg i 
'gossens' tröja och drog honom i vänstra armen och vänstra benet till en 
större sten vid sidan av vägen. Sedan lade han kroppen i en öppning som 
uppkommit genom att snön tinat bort runt stenen samt sparkade snön som 
låg på stenen över kroppen så att huvudet och ryggen övertäcktes och endast 
nedre delarna av benen var synliga. Jonas Jonsson tog sedan vantarna och 
mössan som trillade av när 'gossen' träffades av "yxhammaren", samt en 
läderväska som 'gossen' burit i en rem över axeln. Den ånger Jonas Jonsson 
sade sig bölja känna över 'mordgärningen' hade nu gjort honom så svag att 
han inte orkade gå utan satte sig upp på halmlasset och fortsatte färden till 
Kärrsjön. Han hade under färden öppnat portmonnän och funnit pengarna. 
Dessutom öppnade han väskan i vilken han endast fann lite mat. Vid an
komsten till en backe nära Kärrsjön steg han av lasset och gömde väskan 
några meter från vägen. Han anlände till Kärrsjön omkring halv elva på för
middagen. 

Vad som hände vid hemkomsten beskrev Jonas Jonsson synnerligen in
gående. Man får veta att han hängde upp mössan på väggen i stugkammaren 
till torparen Jacob Abrahamssons bostad och stoppade portmonnän med 
pengarna i en ficka på en av de två västar han bar på. Vidare lade han van
tarna i fickan på ett par grå vadmalsbyxor, som han sedan sålde till bonde
sonen Johan Olof Mårtensson i Nyliden, som vid tillfallet befann sig i Kärr
sjön. För att sedermera kunna betala av en skuld på en riksdaler till en dräng 
från Nyliden, växlade han dessutom tredalerssedeln hos torparen Johan 
Jacobsson Wiklund till mindre slantar, men fick inte tillbaka hela det väx
lade beloppet eftersom Wiklund för tillfallet saknade fler småmynt. 

När Jonas Jonsson bekänt för Sällström, tillkallades Lundgren och Per 
Persson. Den portmonnä som Johan Ersson hade haft med sig förevisades 
och befanns vara densamma som man återfunnit i Jonas Jonssons västficka. I 
närvaro av Sällström, Lundgren och Per Persson fick Jonas Jonsson sedan 
upprepa bekännelsen. Han transporterades därefter till länsfangelset i Härnö
sand. I böljan av denna transport, som sköttes av Lundgren, hade Jonas 
Jonsson sagt att han vid mordtillfället "haft yxan lyftad 2ne gånger för att 
hugga till gossen Erik Ersson, men likasom af en inre röst blifvit tillbaka
hållen, men att tredje gången, såsom orden föllo, det gått liksom af sig 
sjelft." 

Mordet ägde alltså rum måndagen den 23 och Jonas Jonsson greps fredagen 
den 27 april 1860. Dagen efter gripandet företog nämndemannen Sällström 
tillsammans med bonden Per Persson ytterligare efterforskningar. Man 
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begav sig till att böija med till Kärrsjön för att utröna om Jonas Jonssons 
uppgifter beträffande mössan, vantarna och läderväskan var "sannings
enliga". Utifrån den beskrivning han gett sökte man finna läderväskan efter 
vägen men utan att lyckas. Därefter besökte man torparen Anders Jonssons 
gård i Kärrsjön, där bondesonen Johan Olof Mårtensson upplyste om att han 
hade köpt ett par grå vadmalsbyxor av Jonas Jonsson när han kom hem med 
halmlasset måndagen den 23.1 samband med att han förhördes fredagen den 
27 april upptäckte han i byxorna ett par yllevantar som nu överlämnades till 
Sällström. Sällström och Per Persson besökte därefter torparen Jacob Abra
hamsson, hos vilken Jonas Jonsson tjänade och även uppehöll sig när han 
greps. Under en säng i stugkammaren fann man den eftersökta mössan. På 
återvägen från Kärrsjön passerade Sällström och Per Persson själva mord
platsen. Vid den sten där liket hittats fanns fortfarande lämningar av blod, 
vilket man dock inte kunde finna varken på vägen invid fyndplatsen eller på 
någon närstående gran. 

Den 11 maj inleddes rättegången mot Jonas Jonsson vid Själevads häradsrätt. 
Kronolänsmannen Nils Petter Engblom var såväl åklagare som ombud för 
den mördades fader. Jonas Jonsson, som beskrevs vara av "medelmåttig 
längd och enfaldigt utseende", fick inledningsvis redogöra för sina "lefnads-
förhållanden". Det framkom att han var född 1835 i Storsele by, Anundsjö 
socken, och att hans föräldrar var före detta hemmansägaren och sedermera 
sågverksarbetaren Jon Jonsson och dennes hustru Anna Brita Johansdotter. 
Familjen flyttade när Jonas var i 'späd ålder' till Nyliden i Bjöma socken. 
Föräldrarna flyttade vidare till Kungsgårdens sågverk i södra Ångermanland 
1857, men då hade Jonas redan flyttat ut från föräldrahemmet. Han tjänade 
därefter som vallhjon och dräng i såväl Gideå som i Björna och Fredrika 
socknar. Sedan hösten 1859 hade han inte haft någon stadig tjänst utan 
arbetat som "dagsverkskarl på åtskilliga ställen". För 'olovligt tillgrepp' 
hade Jonas Jonsson tidigare blivit "agad med ris" och han blev 1852 dömd 
av Själevads häradsrätt för första resans stöld. Jonas Jonsson nämnde avslut
ningsvis att han inte var skrivkunnig. 

Med anledning av att det i obduktionsprotokollet framgick att Erik Ersson 
hade två sår på vänstra sidan av huvudet, uppmanades Jonas Jonsson "alvar-
ligen att bekänna om han icke tilldelat gossen Erik Ersson å hufvudet 2ne 
slag". Han medgav då att det var möjligt att han "efter det gossen fallit 
omkull efter första slaget, 'i häpenheten' ytterligare slagit honom en 2dra 
gång i hufvudet med yxhammaren", även om han inte med säkerhet visste 
om så var fallet. Han hade dock under det han släpade 'gossens' döda kropp 
kunnat urskilja två större sår, men han kunde inte närmare beskriva dem 
eftersom han endast "flygtigt betraktat dem". 
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Vittnesförhör följde utan att något nytt anfördes, varpå åklagaren överläm
nade målet till rättens slutliga prövning. Han yrkade för sin del att Jonas 
Jonsson skulle dömas till ansvar för mord. Den tilltalade sade därefter att han 
inte hade något att "tillägga eller fråntaga", att han inte hade haft någon 
medbrottsling och att han underkastade sig laga ansvar för sina 'grova brott'. 
Häradsrätten meddelade i sitt utslag att Jonas Jonsson "för nämnde sina 
grofva förbrytelser [skulle] mista lifVet genom halshuggning". 

Jonas Jonsson transporterades till länshäktet i avvaktan på Svea Hovrätts 
prövning av domen. Varken Svea hovrätt eller Högsta domstolen ändrade 
häradsrättens dom. Sedan den slutliga domen avkunnats den 11 september 
fördes Jonas Jonsson den 14 november till avrättningsplatsen Kallbäcken, 
belägen på gränsen mellan Ångermanland och Medelpad. Den mediala 
bevakningen av detta rånmord är begränsad just till denna avrättning. Ett 
meddelande om avrättningen var infört i Sundsvalls-Posten påföljande dag. 
Följande står bl a att läsa om denna händelse: 

Kallbäcken, som utgör gränsskillnaden emellan Ångermanland och 
Medelpad, har i dag warit wittne till en fasansfull högtidlighet. Liksom så 
många andra - utom de tjenstgörande 200 uppbåde männen, som utgjorde 
spetsgården, woro säkerligen ytterligare 300 menniskor der församlade -
lockades äfwen jag af nyfikenhet dit för att öfwerwara den hemska akten. 
Klockan 9 framkom till platsen den lifdömde Jon[as] Jonsson från Björna 
& Kärrsjön åtföljd af fångpredikanten. Att döma af hans utseende måtte 
hans själs tillstånd hafwa warit mycket uppskakadt. Mera död än 
lefwande framleddes han till stupstocken o ch med ett enda hugg hade 
skarprättaren förwist honom från de lefwandes antal. En p salm afsjöngs 
under det den stympade kroppen nedkastades i den bredwid belägna 
grafwen. Märkwärdigt war det att höra, huru medlidandet ibland den 
åskådande allmogen äfwen nu uttog sin rätt, ehuru föremålet war en 
lifdömd förbrytare. Många böner framstammades af de kringstående 
öfwer hans stympade lekamen. 

Denna 'fasansfulla högtidlighet' uppmärksammades uppenbarligen av folk i 
trakten. Bilder av aktens brutalitet frammanas i reportaget: 'med ett enda 
hugg hade skarprättaren förwist honom från de lefwandes antal' och 'den 
stympade kroppen nedkastades i den bredwid belägna grafwen'. Samtidigt 
tycks 'korrespondenten' förundrad över de starka känslor som kom i svang 
efter den korta avrättningsakten. Han var dock inte bara tagen av den snabbt 
genomförda avrättningen, det brutala handhavandet av liket och folkets 
känslouttryck. Han tycks samtidigt ha varit imponerad över dess effektiva 
verkställande. Sedan han i detalj beskrivit avrättningsplatsen och även refe-
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rerat en efterföljande avrättning "en qwarts timma" senare, konstaterade han 
följande: 

Allt försiggick i behörig ordning. Mästermanne n utwecklade stor färdig
het. Blott det kunde anmärkas, huruwida ej ett swart öfwerdrag warit på 
sin plats på stupstocken, isynnerhet för att dölja det stelnade blodet efter 
första afrättningen för den andre delinqventen. 

Efter referatet av avrättningsakterna söker 'korrespondenten' levandegöra 
och skapa närhet i sin skildring genom att hänvisa till några ytterligare inslag 
i 'högtidligheten': 

Wid aktens slut rusade hela folkmassan igenom spetsgården för att fa se 
de i gropen liggande lemningarne efter sina twå medmenniskor. Gropen 
fylldes derefiter med sand o ch ett högt staket wisar för den förbiresande 
stället der afrättningen egt rum. Såsom exempel på huru widskeplig 
allmogen ännu är i wissa delar kan jag nämna, att en yngre qwinna, som 
warit beswärad af fallande sot, war närwarande blott och bart för att 
komma åt en qvantitet blod af den halshuggne Jon[as] Jonsson, hwilket 
enligt hennes åsigt skulle wara ett universalt medel emot sjukdomen. 
Hennes begäran afslogs och detta med rätta. 

Meddelandet avslutas med att 'korrespondenten' gör några mer allmänna 
reflektioner kring det han upplevt: 

Jag far nu afsluta mitt bref med den önskan, att wårt kär a fädernesland, 
som uti andra afseenden följer med civilisationens framskridande, äfwen 
snart måste mista ett så omoraliskt oc h barbariskt bestraffni ngssätt so m 
detta. Skriften säger "lif för lif', men ingenstädes i den hel. Skrift omta
las, att detta skall ske uppenbart efter en schavottering, som ofta är wär re 
än tio dödar. I Frankrike sker det inom fängelsernas områden. När 
Guillotinens hemland kunnat tillegna sig ett sådant menskligare bestraff
ningssätt förefaller det enhwar, som närmare öfwertänker saken, 
besynnerligt att denna omensklighet kan fortfarande få ega rum inom wårt 
civiliserade land landamären.176 

Det var således inte avrättningen i sig som anfäktade denne korrespondent 
utan dess publika former. Ännu skulle det dock återstå fjorton år innan den 
sista offentliga avrättningen i landet ägde rum.177 

176 Man kan i detta sammanhang inte undgå att erinra om den närmast klassiska beskrivningen 
av en avr ättningsscen som d en fra nske fil osofen Michel Fo ucault inle der med i sin sin b ok 
Övervakning och straff. Se Foucault 1975a:9-12. 
177 Den s ista offentliga avrättningen i Sverige inträffade den 18 juni 1876. 
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Om att "på hvad sätt som helst förskaffa sig penningar" - ett 
rånmord i Husum178 

Det fall som nu följer har påtagliga likheter med det ovan redovisade. Unga 
pojkar var offer i båda fallen. Vetskapen om att de bar på sig pengar gav den 
direkta impulsen till gärningsmännens handlingar. Av detta kan man sluta 
sig till att behov av pengar utgjorde det överskuggande motivet. Det finns 
även andra likheter mellan fallen. En sådan överensstämmelse utgörs av den 
stora mängd människor som vid sidan av ordningens lokala väktare kom att 
bidra till att rånmorden tämligen omgående klarades upp. Däremot skiljer sig 
rånmördarnas sociala bakgrunder och livshistorier åt. Drängen Jonas Jonsson 
var en annan typ av person än den rånmördare vi skildra i det fall som följer. 
Dessutom skilde sig, som tidigare nämnts, de sociala kontexter som omgav 
de två tragiska händelserna åt. 

Tolvårige Olof Häggström och hans två år äldre broder Johan anlitades ofta 
som postbud för att transportera postväskan från Husums brukskontor179 till 
poststationen vid 'allmänna vägen', en sträcka om cirka 2,5 kilometer. Den 
14 januari 1876 var det Olofs tur att på skidor frakta väskan. Eftersom han 
alltid passerade sitt hem under denna frakt, passade han alltid på att då även 
besöka sin mor där. Detta gjorde han emellertid inte denna afton. När han 
inte heller kom hem som han brukade efter att ha levererat postväskan, blev 
hans moder orolig. Hon sände ut Johan för att möta brodern. Mellan klockan 
21 och 22 rusade Johan in till kronolänsmannen Johan Olof Segerström i 
Husum och berättade att han hade funnit Olof liggande sanslös och blödande 
ur flera sår i huvudet tvärs över en genväg som ledde från länsmannen 
Segerströms hus och till poststationen. Olof låg endast ett kort stycke från 
stora landsvägen och ungefar 150 alnar180 från kronolänsmansbostaden. 

Segerström, bokhållaren Fritz Gimbertsson från Gideåbacka, på tillfälligt 
besök hos Segerström, och kyrkvärden Per Andersson, som tillkallats, begav 
sig utan dröjsmål till det ställe där Johan hade funnit sin broder. Han befanns 
"oförmögen att tala, men jemrade sig något" och "hade med något hvasst 
tillhygge blifvit tillfogad ett större hål i bakre delen af hufvudet, hvarigenom 
sjelfva hjeman utkommit, och tvenne hål vid högra ögat [och] ! ... I högra 
tinningen [var] inslagen". Såväl postväskan som ett rekommenderat brev han 

178 Föreliggande sam manställning bygger dels på rät tegångsprotokoll av den 11 februari, 
1876, § 2, vid Arnäs häradsrätt (Ala: 127), dels på motsvarande protokoll vid urtima ting den 2 
mars samma år, vid Sj älevads häradsrätt (AIa:87) samt i de ssa protokoll in neliggande hand
lingar, förvarade vid Landsarkivet i Härnösand. 
179 Husum ligger vid norrlandskusten nära 30 kilometer nordost om Örnsköldsvik. 
180 Motsvarar knappt 90 meter. 
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haft med sig var borta. Man bar in den döende till Segerström och sände 
genast bud till Husums sågverk om vad som hänt. Omkring klockan 21 
infann sig budet hos kassören vid Husums sågverk, Reinhold Hörnell, som 
därefter begav sig till disponenten vid sågverket, Hans August Olsson, och 
underrättade denne om det inträffade. Hörnell och Olsson begav sig därefter 
till Segerströms bostad. Olof var ännu vid liv när han bars in till Segerström 
men dog omkring tio minuter senare innan den efterskickade barnmorskan 
hunnit anlända. De nu församlade, dvs Segerström, Gimbertsson, Hörnell 
och Olsson, återvände till den plats där Johan Häggström funnit sin broder 
för att försöka utröna åt vilket håll mördaren begett sig från platsen, dock 
utan att kunna klargöra detta. 

Segerström, Gimbertsson, Hörnell och Olsson begav sig därefter till hand
landen Magnus Fredrik Öman i Husum. Man ville höra efter om Olof där 
talat med någon om att han skulle medföra pengar t ill poststationen. Öman 
hade då förklarat att Olof överhuvudtaget inte varit inne i hans handelsbod 
denna afton. Av de undersökningar som därefter gjordes framgick, att 
Husums sågverks postväska, som innehöll 4805 kronor och 78 öre samt 12 
öre i frimärken för ett lösbrev, avsänts med Olof Häggström till poststatio
nen ungefar klockan 18.30. Innan Olof lämnade Husum hade han emellertid 
även gått in till handlanden Johan August Östlunds handelsbod och av 
handelsföreståndaren John Augelin, som för tillfallet var på besök där, blivit 
anmodad att gå förbi dennes handelsbod för att där avhämta och till post
kontoret föra med sig ett rekommenderat brev från Grundsunda Handels
bolag innehållande 219 kronor och 48 öre. Vid Olofs besök i Östlunds 
handelsbod hade, förutom Augelin och Östlund, endast en person, kakel-
ugnsmakaren Carl August Boström, varit närvarande. I och med detta upp
stod de första misstankarna om att denne kunde vara förövaren av rån
mordet. När Olof avhämtat det rekommenderade brevet och stoppat det i sin 
bröstficka, begav han sig iväg till poststationen. Klockan var då omkring sju 
på kvällen. 

Man konstaterade att inga "kringstrykande och lösa personer" på senaste 
tiden varit synliga i trakten, som i allmänhet ansågs vara "stillsam och 
fredlig". Inga andra än brukets egna biträden kände till att pengar fanns i den 
postväska Olof bar. Ovannämnde Boström antogs emellertid ha kunnat få 
kännedom om 'penningremissen' från Handelsbolaget. Eftersom Boström 
avlägsnade sig från Östlunds handelsbod samtidigt som Olof gick iväg 
därifrån, och i och med att Boström enligt egen uppgift var "stadd på resa till 
köpingen Örnsköldsvik" samt att Boström innan dess "förtärt en hel kanna 
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vin och sett grubblande och dyster ut",181 ansåg Segerström att det fanns 
anledning att misstänka honom. Misstankarna stärktes ytterligare när nya 
omständigheter kom i dagen då Olofs äldre broder Johan träffade Segerström 
och hans följe när de återvände till länsmansbostaden. Johan berättade för 
dem att han själv föregående kväll, när han bar postväskan, sett en man 
komma fram ur en lada som låg vid den genväg där Olof nu blivit funnen. 
Johan såg mannen springande fortsätta denna genväg men han hade slutligen 
stannat, tydligen i syfte att invänta Johan. Johan anade emellertid oråd och 
begav sig på skidorna inåt skogen för att undgå den okände, som då kallade 
på Johan genom att ropa hans namn. Johan kände då igen mannen som 
Boström. Johan närmade sig genvägen och de gjorde sällskap fram till lands
vägen. Boström frågade då "om han brukade medföra mycket penningar för 
att aflemna på posten, dertill han svarat jakande med tillägg, att han trodde 
denna gång ej så var fallet, hvarefter de åtskiljts". Denne Boström "borde 
[därför] anhållas och redogöra för sin person", som Segerström därefter ut
tryckte det i sin länsmansrapport. Omkring klockan ett på natten böljade 
man så efterspana Boström, som antogs vara på väg till Örnsköldsvik. 
Hörnell och faktorn Oscar Olsson avreste till kronolänsmannen Jonas Olof 
Domeij i Raves182 för att underrätta denne om rånmordet. Vid Tävra gäst
givargård erhöll de upplysningar om att Boström fått skjuts därifrån till 
Norrälvsjö i Arnäs socken, där han för övrigt hade bott för omkring l'A år 
sedan. När Domeij omkring 3.30 underrättats om vad som hänt, reste 
Hörnell och Olsson vidare till Örnsköldsvik för att där spana efter Boström. 
Domeij begav sig däremot till Norrälvsjö, där han omkring klockan 5 
anträffade Boström i kakelugnsmakaren Nils Petter Zimmermans bostad. 

Domeij underrättade Boström om vad som hade hänt, något som emellertid 
denne sade sig redan ha hört talas om vid Tävra gästgivargård. När Domeij 
böljade utfråga Boström om vad denne hade gjort sedan han lämnat Husum, 
sade Boström att: "icke tror väl Befallningsmannen att jag begått ett sådant 
brott?" Domeij hade på detta svarat att han "hvarken trodde det ena eller det 
andra". 

Boström anhölls och fördes senare på dagen till kronofogden Olof Henrik 
Wibom i Örnsköldsvik. Under färden dit hade Boström "missmodigt" yttrat 
för sig själv att: "den som nu vore sju alnar underjorden". När man kommit 
fram till Wiboms expedition anställdes förhör. Efter att Boström berättat om 
sin person, redogjorde han för vad han hade haft för sig dagen då rånmordet 
inträffade. Han lämnade sitt hem vid tvåtiden och begav sig till handels

181 En k anna motsvarar drygt 2Vi liter! 
182 Förmodligen dialektalt, eftersom orten egentligen heter Ravesta. 
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boden i Husum, där han av Augelin köpte och därefter ensam drack upp 1/8 
kanna vin.183 Sedan gick han till en arbetare vid namn Gebart för att samtala 
"om olika arbeten" och träffade sedan arbetaren Alfred Wiberg. Tillsam
mans med Wiberg gick Boström till handlanden Östlunds bod där han bjöd 
på två kannor vin.184 Inne i boden fanns bl a 'postpojken'. Boström sade sig 
inte då ha hört någon tala om att avsända något brev, och 'gossen', som 
Boström kallade honom, hade inte vid detta tillfälle någon postväska med 
sig. Klockan var då omkring 15.30. Boström hjälpte sedan Wiberg med ett 
lass ved fram till skymningen, varefter båda återvände till Östlunds bod och 
drack ytterligare en butelj vin, som beställdes av Boström men betalades av 
Wiberg, eftersom Boström för tillfallet saknade småpengar. Vid detta tillfälle 
kom Augelin in och Boström sade sig inte heller då ha hört talas om någon 
"postafsändning 

Klockan 17.30 skildes Boström och Wiberg åt. Sedan följer i rättegångs
handlingarna Boströms första detaljerade version av vad som därefter hände. 
Han berättade att han först gick till handlanden Öman där han uppehöll sig 
under en halvtimme bl a för att begära uppgifter om priset på stål. Därefter 
begav han sig iväg till Örnsköldsvik. Han passerade Husumsån, tog vägen 
över Dombäcksudden och fortsatte vidare över Dombäcksviken till hand
landen Gimbertssons gård och därifrån till allmänna landsvägen. På Dom
bäcksviken sade sig Boström ha mött en vandrare som var av samma 
kroppslängd som han själv. Detta sade han givetvis med avsikt att försöka få 
Wibom att tro att ytterligare en person med liknande signalement som 
Boström fanns i trakten av Husum vid den tidpunkt då rånmordet inträffade. 
Hur som helst sade sig Boström inte minnas om de utbytte någon hälsning 
när de möttes. Vid 20-tiden hade Boström varit inne hos muraren185 Gustaf 
Jacob Molin i Gideåbacka och begärt att få vatten samtidigt som han frågade 
efter vägens längd till Åsen. Inne hos Molin fanns flera personer, varför 
Boström efter endast några minuter fortsatte sin vandring och ankom 
klockan 22 till bonden Anders Jacobsson i Åsen. Jacobsson skjutsade Bo
ström vidare till Tävra gästgivargård dit han ankom omkring midnatt. 
Skjutsen betalades med 1 krona och 50 öre "på så vis att Jacobsson vexlade 
åt Boström en sedel på 5 kronor". Medan Boström väntade på skjuts från 
Tävra återkom en 'gosse' som tidigare denna afton skjutsat posten från 
Tävra till Husums poststation. Denne berättade för Boström om mordet och 
postrånet. Boström hade därav känt sig illa till mods. Men sedan han av en 
piga som Ijänade på gästgivargården och som han var bekant med "blifvit 

183 Motsvarande drygt en tredjedels liter. 
184 Verkar mindre sannolikt eftersom två kannor motsvarar mer än fem liter! 
185 Enlig t den efterföljande rannsakningen var Molin emellertid "svarfvare". 
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trakterad med kaffe och bränvin, [hade han] åter blifvit vid gott mod". 
Boström fick omkring klockan ett på natten skjuts till den cirka 17 kilometer 
därifrån belägna byn Norrälvsjö, dit han anlände klockan fyra och där han 
ämnade besöka kakelugnsmakaren Zimmerman, som han kände sedan tidi
gare. Denne var emellertid inte hemma, så Boström besökte i stället en av 
Zimmermans gesäller och blev av denne "trakterad med kaffe och bränvin". 
På morgonen infann sig länsman Domeij och förde honom till Örnsköldsvik. 

Efter att ha avgivit denna berättelse blev Boström "allvarligt uppmanad att 
bekänna" men förnekade att han hade någon del i brottet. När Boström visi
terades fann man emellertid 38 sedlar à 5 kronor och nio sedlar à 1 krona 
eller tillsammans 199 kronor instoppade i fodret på sina ytterstövlar. När 
Boström tillfrågades om hur han fått tag i dessa uppgav han att "han ej egde 
någon vetskap om penningarne, för hvilka Skomakaren borde redogöra". 
Sedan Boström ännu en gång blivit uppmanad att bekänna, berättade han till 
slut 'fritt och otvunget' att han var gärningsmannen och att han med ett 
klocklod tilldelat postbudet "flera dödande slag". Det 'lösbrev' postbudet 
fått från Augelin hade Boström öppnat, och sedan stoppat på sig pengarna 
som fanns däri. Postväskan sade han sig ha gömt under en buske i skogen. 
Boström tillade därpå att han inte hade haft några medbrottslingar och att 
han "förut hvarken rufvat på brottet eller varit tilltalad eller straffad för stöld 
eller annat brott". 

Fjärdingsmannen Johan Hömfeldt från Högland skötte därefter transporten 
av Boström från kronofogdekontoret i Örnsköldsvik till Husum i syfte att 
Boström på 'på ort och ställe' skulle lämna upplysningar om var man kunde 
finna den stulna postväskan. Redan på morgonen efter mordet hade emeller
tid kronolänsman Segerström efter ytterligare letande funnit väskan med alla 
de pengar som den ursprungligen innehöll när den avsändes med Olof. Även 
brevet från handelsföreningen återfanns. Det var dock öppnat och tomt. 

Under transporten tillbaka till Husum uppgav Boström för Hömfeldt att han 
redan två dagar innan mordet ägde rum hade burit på det klocklod som han 
sedan kom att använda som mordvapen. Han hade dock så avstått från att 
sätta sina planer i verket "enär han af den mördades broder fått höra att post
väskan då ej innehöll penningar". Vid ankomsten till Husum på aftonen 
dagen efter mordet hade Hömfeldt sökt efter klocklodet som Boström använt 
vid mordtillfallet. Han påstod att han hade kastat bort det vid den väg där 
offret anträffades, men man kunde inte finna det vid det angivna stället. 
Segerström anordnade därefter kompletterande förhör med Boström. Av 
detta framgick bl a att Boström hade planerat att genomföra ett liknande 
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brott även förut och "att han den föregående qvällen verkligen haft i sinnet 
att mörda gossen Johan, men under samtalet med honom böljat sakna mod 
att fullborda sitt uppsåt". Boström sade vidare att han vid mordtillfallet inte 
var försedd med kniv utan endast med det klocklod som han tilldelat Olof de 
dödande slagen med. Han uppgav dessutom att orsaken till att han inte till
gripit väskans innehåll var att han kände "ånger öfver det verkställda mor
det". I detta sammanhang erkände Boström även att han stulit 100 kronor av 
en dalkarl i Själevads socken några år tidigare. Han hade stått åtalad för 
denna stöld men hade i brist på bevis blivit frikänd. Efter detta förhör trans
porterades Boström under bevakning av fjärdingsmannen till cellfängelset i 
Härnösand i väntan på rannsakning och dom. 

Segerströms länsmansrapport avsändes den 16 januari, eller två dagar efiter 
mordtillfallet, till befallningshavande. Obduktion förrättades vid Grundsunda 
kyrkoplats den 28 januari av provinsialläkaren Johan Ångström. Av utlåtan
det efter obduktionen framgick att var och en av de skador i huvudet som 
åsamkats den mördade Olof Häggström "varit ovillkorligen dödande, de till
sammans så mycket bestämdare haft döden till ovillkorlig följd". Av präst
beviset på Carl August Boström, som utfärdades av Kyrkoherden i Grund
sunda församling dagen före rättegången, framgick bl a, att 'kakelugns-
makaregesällen' (som han nu titulerades) Karl August Boström var född i 
Umeå 1845 och inflyttad med hustru och barn från Östersunds stadsförsam
ling till Grundsunda församling 1873. Enligt beviset hade han "försvarlig 
Christendomskunskap", hade "fritt tillträde till H. H. Nattvard och [ägde] 
medborgerligt förtroende".186 

Rannsakningen ägde rum vid Amäs häradsrätt den 11 februari 1876. Till 
åklagare utsågs länsmannen Segerström, som dessutom var ombud för den 
mördade Olof Häggströms moder, änkan Anna Magdalena Häggström, och 
för bruksförvaltaren Hans August Olsson vid Husums bruk. Föreståndaren 
för Grundsunda handelsförening, Johan Augelin, var personligen närvarande 
som målsägande. 

Boström fick redogöra för sina 'lefnadsomständigheter'187 och berättade att 
han var född som 'oäkta barn' till "ännu lefvande" Eva Margaretha Boström. 
Han vistades hemma hos sin moder fram till dess hon 1858 ingick äktenskap 
med kakelugnsmakaren N P Pettersson. Modern och styvfadern bodde vid 

186 Boström var gift med Eva Sofia Andersdotter, född i Åsele lappmarksförsamling 1845 och 
hade med henne tre barn födda 1868, 1870 och 1876. 
187 En d el uppgifter i prästbeviset visade sig utifrån denna redogörelse vara ofullständiga eller 
felaktiga, vilket framgår av den berättelse som följer. 
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rannsakningstillfallet i Gävle. Sedan följde en påfallande detaljrik beskriv
ning av var Boström befunnit sig fram till dess han slutligen anlände till 
Husum. Sammanfattningsvis innehade Boström mellan åren 1858, då han 
flyttade från hemmet i Gävle, till 1873, då han anlände till Husum, hela 
femton olika befattningar - alltså i medeltal en per år. Frånsett den värvning 
han tog 1863 och vistelsen på arbetsinrättningen 1864-1865 sysslade han 
med kakelugnsmakeri antingen som lärling, anställd eller i hyrd eller egen 
verkstad på tretton olika ställen belägna på elva olika orter från Stockholm i 
söder till Umeå i norr.188 

Beträffande sina 'levnadsomständigheter' tillade Boström att han under sin 
tid i Umeå gått i Umeå folkskola under två års tid och dessutom under en 
termin i samma stads högre elementarläroverk och att han därför både kunde 
läsa och skriva. Boström sade sig inte ha varit tilltalad för något annat brott 
än den stöld han redan omnämnt. 

Därefter övergick rannsakningen till att behandla det brott han nu var till
talad för. Boström "vidhöll ! ... ! fritt och otvunget och under synbar ånger 
sina vid polisförhöret lämnade uppgifter". Han uppgav att han "åsamkat sig 
skulder till ett belopp af omkring 300 kronor" och att han därför ansattes av 

188 Beskrivningen, som i sig är intressant eftersom den illustrerar den 'vandrartillvaro' som en 
hel del hantverkare under 1800-talet tvingades genomgå innan de i bästa fall slutligen fann ett 
ställe att slå sig ned för gott, återges mer detaljerat i de nna fotnot: När således Boström läm
nade hemmet sattes han till att bölja med i l ära hos en morbroder, repslagaren Johan Boström 
i Sundsvall, men återvände vid årets slut till sin moder och styvfader, vilka då bodde i Um eå. 
Hos dem stannade han till dess att han på våren 1863 begav sig till Stockholm. Där antog han 
tjänst som lärling hos kakelugnsmakaren W R Hammarström. På hösten samma år avvek han 
emellertid fr ån d enna tjänst och tog vä rvning vid "K ongl 2d ra Garderegementet" men åter
vände snart till Hammarström. På v åren 1 864 hade han av en hos denne anställd arbetare till
gripit "åtskilliga kl ädespersedlar" och sed ermera, av kri gsrätten vid det re gemente dä r ha n 
tidigare tagit värvning och i v ars rullor han fortfarande fanns kvar, blivit dömd till fyra måna
ders st raffarbete. Nä r han på hö sten s amma å r slä pptes fr ån f ängelset blev ha n inta gen v id 
Stockholms Södra Arbetsinrättning, va rifrån h an i ap ril 1865 begav sig till Hud iksvall. Dä r 
var han under tre månader i tjä nst hos en k akelugnsmakare Jansson. D ärifrån begav han sig 
vidare till Härnösand där han under hösten arbetade som 'dagakarl', varefter han flyttade till 
kakelugnsmakaren Nils Byström i Nora socken. Hos denne tjänade han fram till våren 18 66. 
Därefter hade han fra m till hösten de tta år arbetat hos ka kelugnsmakaren P er Gustaf Falk i 
Torsåker, vare fter ha n beg av sig till Östersund, där h an hade tj änst hos ka kelugnsmakaren 
Johan Wikman fram till hösten 1868. Då hade han "hyrt sig en verkstad för egen räkning" och 
under ett års tids varit verksam i kakelugnsmakeri i denna stad . Efter detta år inn ehade 
Boström tjänst hos kakelugnsmakaren Nils Petter Zimmerman i Um eå till i m aj 187 1, då han 
flyttade till Örnsköldsvik. Där hade han under sommaren detta år även arbetat som kakelugns
makare. På hösten detta år hyrde han en v erkstad til lhörig kakelugnsmakaren Nordin i N orr
älvsjö, Arnäs sock en, och inn ehade denna ve rkstad till som maren 187 3 då han fl yttade till 
Husum, där han därefter hade varit bosatt fram till dess han greps. 
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sina fordringsägare. Därför beslutade han att "på hvad sätt som helst för
skaffa sig penningar" och att "med anledning häraf tanken vaknat hos honom 
att han skulle mörda Husums bruksegares postbud, ifrågavarande Olof 
Häggström, vid något tillfälle då denne förde brukets post till den närbelägna 
poststationen samt fråntaga honom postväskan". Han berättade att han på 
aftonen redan två dagar innan Olof mördades begett sig till den väg som 
ledde från bruket till poststationen för att där invänta Olof, men "att han då 
känt sig icke ega nog styrka att begå brottet". Följande afton hade han åter 
begett sig till denna väg men hade "äfven då saknat mod att fullborda sitt 
uppsåt". 

Förutom vad som tidigare var känt när det gällde aftonen då mordet in
träffade, bekräftade Boström vid rannsakningen hur han fick reda på att Olof 
skulle medföra värdepost. Han hade vid sitt andra besök inne i handlanden 
Östlunds bod hört Augelin utanför boden säga till Olof, att i handelsboden 
hämta ett brev med en större summa pengar och ta detta till poststationen. 
Augelin medgav för övrigt inför rätten att han "härvid talat så högt, att hans 
ord säkert kunnat höras in i boden". Boström hade av detta skäl beslutat att 
denna afton mörda Olof för att komma över brevet. Han hade därför lämnat 
handelsboden och begett sig till Augelins bostad för att se när Olof begav sig 
iväg till poststationen. När Boström såg att Olof var på väg dit, hade han 
följt efter Olof, som på skidor färdades bredvid den vinterväg som gick 
mellan Husums bruk och poststationen. Då Olof befann sig på omkring 200 
alnars avstånd189 från länsmannen Segerströms bostad tog Boström in på den 
väg Olof färdades. För att undvika att Olof skulle höra hans steg tog Bo
ström av sig sina ytterstövlar och gick endast i s k 'lappsockar'. Han 
skyndade fram till Olof och tilldelade honom ett hårt slag i nacken med 
klocklodet. 'Gossen' föll av slaget till marken men förlorade inte genast 
sansen utan utropade "Kakelugnsmakaren" då han fick syn på Boström. 
Boström tilldelade därefter Olof ytterligare tre eller fyra slag i huvudet och 
tillgrep därefter postväskan samt det med två sigill förseglade brev som 
fanns i Olofs bröstficka. Boström begav sig sedan ut på den allmänna lands
vägen som löpte nära mordplatsen och följde denna väg omkring trehundra 
alnar norrut,190 varefter han gick in i skogen, bröt det förseglade brevet och 
stoppade på sig pengarna han fann där. 

189 Motsvarar cirka 130 meter. 
190 Motsvarar knappt 200 meter. 

132 



Med dödlig utgång 

Rannsakningen med Boström avslutades med att han fick redogöra för den 
stöld han hade erkänt.191 Åklagaren och målsägaren överlämnade därefter 
målet mot Boström till avgörande. Då Boström även erkänt stölden kom 
målet att avslutas vid Själevads häradsrätt. 

Den 2 mars 1876 hölls så vid urtima tinget i Själevads häradsrätt den avslut
ande rannsakningen med Boström, där bl a den stöld han tidigare erkänt kom 
att avhandlas.192 Efter enskild överläggning kom Själevads häradsrätt fram 
till följande utslag: 

[Ejmedan Arnäs HdsRätt genom utslag den 11. sistl. Febr. ansett Boström 
för mord, rån och stöld ur försegladt bref, som ej varit åt allmänna posten 
anförtrodt, saker till ansvar / ... / det Boström, som gjort sig skyldig för 
rån till straffarbete i åtta år och förlust af medborgerligt förtroende i tio år 
och för å serskilde tider och ställen dels ur försegladt bref, som ej varit åt 
allmänna po sten anförtrodt, dels ock ur kläder som annan burit på sig, 
begången stöld till straffarbete i tre år och förlust af medborgerligt för
troende i sex år, men för mord är förfallen till straffarbete på lifstid och 
förlust af medborgerligt förtroende för alltid, skall i ena bot umgälla sina 
berörde förbrytelser genom straffarbete på lifstid och förlust af med
borgerligt förtroende för alltid. 

Sedan häradsrättsdomen prövats i nästa instans menade Svea hovrätt i sitt 
utslag den 25 juli att det "war skäligt att för mord och därwid föröfwadt rån 
förklara Boström wara till dödsstraff förfallen och att han skulle för berörda 

191 Av berättelsen framgick a tt Boström den 18 s eptember 187 5 tills ammans med en m ålare 
vid namn Sjöberg hade stulit 90 kronor av en annan målare som hette Hans Ersson och kom 
från M ora i Dalarna. Dett a had e sket t i en gå rd i Björ na by . Av de stul na pe ngarna h ade 
Boström tagit 50 och Sjöberg 40 kronor. Länsman Domeij hävdade att det var med våld som 
Boström och Sjöberg tillskansat sig dessa pengar. 
192 Om denna stöld berättade Boström följande: Medan hans kumpan vid stölden, Sjöberg, var 
närvarande hade Hans Ersson, den bestulne, inte kunnat nås av någon kallelse eftersom han, 
enligt åklagaren vid denna rättegång, länsmannen Engblom, "förde ett kringvandrande 
lefnadssätt och uppehöll sig ä n här än der längre eller kortare tider, allt efter som tillfälle till 
arbetsförtjenst erbj öde sig" , och att ha n läm nat tra kten u tan at t man vi sste va r han befa nn 
sig.Vid rannsakningen om stölden b erättade B oström, at t då h an, Sjöberg och Ers son efter
middagen den 18 sep tember 1875 bef unnit sig ti llsammans i kö ket i en bo stad i Bjöma b y, 
hade Hans Ersson befunnit sig "i ett af starka drycker mycket öfverlastadt tillstånd". Boström 
hade utan att ha talat med Sjöberg och utan att ha använt våld tillgripit "åtskillige sedlar" ur 
fickan på den väst Ersson haft på sig. Utan att räkna dem hade Boström tagit ut och behållit 
50 kronor och lämnat de övr iga till Sjö berg, som sagt a tt dessa utgjorde 40 k ronor. Sjö berg 
som därefter hördes sade sig inte ha deltagit i den aktuella stölden och sade att han varken sett 
Boström ta p engarna eller erh ållit några av de ssa i eft erhand. Eftersom åklagaren En gblom 
menade att någon bevisning inte fanns mot Sjöberg och att han därför inte kunde föra någon 
talan mot denne, yrkade åklagaren på att endast fälla Boström för "tjufnadsbrott". 
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brott mista lifwet". Mot denna straffskärpning sökte Boström därefter om 
nåd. Den 29 september erhöll Boström den slutliga domen. Högsta domsto
len ansåg hovrättens utslag vara: 

I  . . .  I  l a g l i g t  g r u n d a d t ,  m e n ,  m e d  a f s e e n d e  å  fö r e k o m n a  o m s t ä n d i g h e t e r ,  
förklarade sig Kgl. M:t wilja af nåd tillåta att Boström, med försköning 
från dödsstraffet, må i stället derför hållas till straffarbete under sin 
återstående lifstid och för alltid wara medborgerligt förtroende förlustig. 

Boström anlände den 24 oktober till Landskrona fâstningsfangelse för att 
avtjäna sitt livstidsstraff. 

Målet mot Boström i pressen 
Den massmediala bevakningen omfattade dels en kort notis i vardera Härnö-
sands-Posten (HP) och Sundsvalls-Posten (SP) ungefar en vecka efter att 
rånmordet inträffat men innan rättegångarna inleddes, dels en komplette
rande längre artikel i båda tidningarna byggd på en artikel i tidningen 
'Westerbotten' några dagar därefter och dels slutligen en längre refererande 
notis i SP i anslutning till att Boströms dödsstraff omvandlades till livstids 
straffarbete. Ingen av de två länstidningarna ägnade rättegångstillfällena nå
gon uppmärksamhet. Brottsplatsens perifera läge i förhållande till de två 
tidningsorterna, 12 respektive 17 mil, bidrog sannolikt till att rättegångarna 
inte bevakades. 

Av intresse i detta sammanhang är huvudsakligen de refererande artiklar, 
som i sin tur bygger på uppgifter i tidningen 'Westerbotten'. Dessa artiklar 
avviker nämligen i vissa detaljer från innehållet i rannsakningsprotokollen. 
Några punkter belyser detta: 

HP nämner överhuvudtaget inte det penningbelopp som fanns i postväskan 
men anger att brevet innehöll "omkring 220 kronor". SP anger i runda tal 
penningsummorna i postväskan till "4 a 5,000 kronor" och i "ett bref I ... I 
230 kronor" trots att man i den tre dagar tidigare publicerade notisen om 
"Mord å tolfårigt postbud" angett de belopp som senare framgick vid rätte
gången. 

Intressantare än den första punkten är emellertid att båda tidningarna med 
exakt identisk ordalydelse nämner en uppgift som förmedlats av tidningen 
'Westerbotten' om att "[g]ossen hade warit oförsiktig att på handelsboden 
omtala, att han medhade dessa bref, hwilken uppriktighet wållade hans 
olycka". Denna misstanke underströks ytterligare i tidningarna genom att 
man med samma ord påstod att "Boström !... ! k handelsboden hört gossens 

134 



Med dödlig utgång 

uppgift om de bref som medhades". Denna misstanke fanns inte klart ut
tryckt i exempelvis länsmansrapporten men antyddes möjligen där om man 
'läser mellan raderna'. Av rannsakningshandlingarna framgick efterhand att 
föreståndaren för brukets handelsbod, John Augelin, själv medgav att han 
"härvid talat så högt, att hans ord säkert kunnat höras in i boden" där för 
övrigt Boström befann sig. 

Brevet som Boström stal av 'postbudet' uppgavs i båda tidningsreferaten ha 
varit 'obrutet' när det anträffades hos Boström, medan det av rättegångs
protokollet framgår, att en sedelbunt med de återstående pengarna an
träffades i Boströms stövelskaft. Han hade ju dessutom innan han arrestera
des utnyttjat en mindre del av pengarna, 1 krona och 50 öre, för sin skjuts 
mellan byn Åsen och Tävra gästgivargård. I tidningsreferaten tituleras 
Boström "kakelugnsmakargesällen och förre gardisten". I själva verket hade 
Boströms bana som gardist inskränkt sig till en synnerligen kort tidsperiod. I 
den avslutande längre notisen i SP med titeln "Bewiljad nådeansökan", 
utelämnades för övrigt 'gardiststämpeln'. 

Av de uppräknade detaljer som skiljer rättegångsprotokollet ifrån de refere
rande artiklarna är det speciellt två som är värda att poängtera. Den ena rörde 
skuldsättningen av postbudet, som i efterhand visade sig vara missriktad. 
'Oaktsamheten' kunde snarare hänföras till en 'betrodd', vuxen person. Det 
andra rör tituleringen av Boström. 'Gardisten' var vid den tid det här är 
frågan om en stereotyp som man ofta förknippade med grov våldsbrotts
lighet. 

Relationen mellan formell och informell kontroll 
Fallen ger rikhaltiga illustrationer av allmänhetens delaktighet i den lokala 
brottsbekämpningen. Om vi tar vår utgångspunkt i hur de beskrivna fallen 
kom att utvecklas, kan vi sammanfattningsvis konstatera att långt fler än 
enbart de aktörer som var formellt satta till att beivra brottslig verksamhet 
lokalt och regionalt, d v s i första hand kronolänsmännen och kronofogdarna, 
kom att axla rollen som ordningens företrädare vid den tid som rånmorden 
ägde rum. 

Här finns anledning till att hänvisa till nutida paralleller. I ett längre repor
tage i Dagens Nyheter 1999 återges en beskrivning av vad som händer i en 
mindre tätort i Sverige idag när allmänheten finner att "polisen har svikit".193 

193 Cederberg 1999. 
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Av reportaget framgår att detta i Ryd i södra Småland fatt till följd att en 
privat skyddskommitté bildats med en före detta Ica-handlare på orten som 
ordförande. Reportaget inleds med följande exempel på hur det kan gå till: 

Klockan var fyra på morgonen när Inga på Solängens servicehus slog 
larm. En man försökte ta sig in i huvudbyggnaden. Han verkade be rusad. 
Inga vikarierade som nattskötersk a. Hon behövde inte läsa på larmlistan. 
Hon ringde omedelbart till förre Ica-handlaren I... L Kjell Johansso n har 
beredskap dygnet runt, alla dagar i veckan. Han har telefonen nära 
sängen, på bordet bredvid hyllan med alla fiskepokalerna. Därför kunde 
han svara snabbt den där söndagsmorgonen i september, när Ing a ringde. 
- Öppna inte. Gör ingenting. Jag är där på någon minut! Skydds
kommittén lovar en utryckningstid på två minuter. Vaije kväll innan Kjell 
Johansson går till sängs lägger han upp sina svarta träningsoverallsbyxor 
på den vita trasmattan vid sängen. När larmet går ska han bara kunna 
glida i dem. Fast först dunkar han snabbt några gånger i väggen, så att 
hustrun Kerstin vaknar i rummet intill. Vid det laget är Fiona redan på 
benen. Fiona är en sexårig golden retriever, som en hundinstruktör har 
ställt till Skyddskommitténs förfogande. Kjell Johansson säger att hon är 
en av de bästa sökhundarna i Kronobergs län . !... ! Den stora svarta fick
lampan ligger färdig me d handtaget utåt på hörnhyllan i köket. Mobil
telefonen, som Länsförsäkringar sponsrar, har sin bestämda plats på 
hallbänken. Det tar inte många sekunder innan trion sitter i den vita 
Toyotan, som alltid står parkerad utanför på gatan. Då rivstartar Kjell och 
slår trean till vakthavande befäl vid polisen i Växjö sju mil bort. Han 
berättar att han har ett larm och att han återkommer om några minuter.194 

Av reportaget framgår även att polisen i Växjö vid tiden för Kjell Johanssons 
uppdrag denna natt samtidigt hade larm från annat håll och att man därför 
inte kunde avdela någon av de två utryckningsbilarna man hade till sitt 
förfogande. Dessutom skulle polisen i Ljungby ha tyckt att det var för långt 
till Ryd för deras del. I övrigt berättas i reportaget bl a om andra utryck
ningar i Ryd, om verksamhet i andra liknande skyddskommittéer, om det 
samarbete som förekommer mellan kommittén i Ryd och närpolischefen i 
Tingsryd samt om polisens alltmer krympande resurser. 

Vi kan konstatera att påtagliga likheter finns mellan vad som framkommer i 
detta reportage och de uttryck som den informella kontrollen tog sig i fallen 
med de två rånmorden. Följande punkter kan anföras: 

• Alltför små resurser var/är avsatta hos ordningsmakten för att kunna 
utföra vissa rutinmässiga polisiära uppgifter. 

194 Ibid:69. 
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• Delar av allmänheten utförde/utför mer eller mindre självpåtagna 
uppgifter som egentligen var/är en del av polisens normala arbetsupp
gifter. 

• En acceptans fanns/finns hos myndighetsrepresentanter för att delar av 
den normala polisiära verksamheten kunde/kan utföras av vissa aktörer 
bland allmänheten. 

Om verksamheten som illustreras i exemplet från Ryd motsvarar vad man 
skulle kunna benämna den informella kontrollen, medan länsmän och poliser 
var/är tillsatta att sköta den formella, kommer man naturligt in på funde
ringar om hur dessa två sidor av den sociala kontrollen kan hänga ihop. Man 
skulle med ledning av vad som antytts kunna ställa upp följande samman
länkade hypoteser: Ju bättre resurser som den formella kontrollapparaten har 
till sitt förfogande, desto mindre informellt engagemang behöver därmed 
utvecklas bland den 'breda allmänheten'. På motsvarande sätt skulle man 
följdriktigt kunna mena att ju sämre företrädare för den formella kontrollen 
kan sköta normala polisiära uppgifter, desto större anledning finns att sådana 
brister mer eller mindre spontant kommer att ersättas med informella lös
ningar med företrädare för allmänheten som centrala aktörer. 

Nu är det knappast så att förhållandet mellan den formella och informella 
kontrollen kan formuleras på detta enkla, mekaniska sätt. Exemplet från 
Sydösterbotten som inledningsvis anfördes talar ju de facto emot att detta 
förhållande skulle kunna uttryckas så enkelt. Även om ordningsmakten 
under decennierna kring år 1800 var så undermålig som Ylikangas vill göra 
gällande, tycktes ju inte allmänheten i det fallet i någon nämnvärd omfatt
ning ha förmått, eller helt enkelt vågat, kompensera den begränsade formella 
kontrollapparaten genom egna insatser. 

De två fallen ovan väcker även en del andra frågor. Rånmord ger med alla 
sina bisarra inslag knappast något utrymme för romantiserande beskriv
ningar eller tankar som inrymmer försonande ingredienser. Däremot ger 
handlingar av detta slag anledning till att fundera något över männen bakom 
dem. De spärrar som gör att 'den normale' — trots exempelvis behov av 
pengar - avhåller sig från handlingar av detta slag fanns uppenbarligen inte 
hos de två gärningsmännen som är aktuella här. Den ena av de två, Boström, 
utnyttjade ju dessutom alkohol i rikt mått för att ingjuta mod och bringa 
undan den spärr han eventuellt kunde ha haft. I själva verket tycks dessutom 
de 'spärrar' han förlitade sig på snarare vara relaterade till materiella ting, 
exempelvis till den av honom tillgripna postväskan som han ju inte ville 
öppna, än till en ung människas liv. De resonemang som med olika förtecken 
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på senare tid rört ondskans skiftande uttiyck känns i dessa fall relevanta. De 
två rånmorden hade delvis olika karaktär. Det som Jonas Jonsson förövade 
kan betraktas mot bakgrund av upplevt utanförskap och akut materiell nöd 
men inträffade även som en följd av stundens ingivelse. Det andra med 
Boström som gärningsman var uppenbarligen planerat under en tid och 
iscensattes för att återställa en fallerande ekonomi. Oavsett detta ger såväl de 
uppkomna relationerna mellan gärningsmän och offer strax innan morden 
fullbordades som den brutalitet som kännetecknade själva mordhandlingama 
upphov till funderingar av olika slag. Hade de män som här berörs någon 
förmåga att känna medkänsla med någon medmänniska överhuvudtaget? 
Psykiatriker och psykologer som är verksamma idag skulle säkert ge be
stämda diagnoser på de beteendemönster som de två gärningsmännen upp
visade. Sannolikt räckte det i deras samtid med att känna och uttrycka avsky 
och förhålla sig fullständigt oförstående inför fullbordade onda, bråda fakta. 

Det skulle vara intressant att följa upp de sociala processer som lokal
befolkningens konfrontation med dessa gärningar i efterhand kunde ha gett 
upphov till. Kan vi i detta sammanhang tala om 'sociala trauman' som 
kanske tom sträcker sig över en hel bygd? Hur handskades lokalbefolk
ningen med den rädsla och frustration som många i dessa samhällen sanno
likt måste ha känt? Ledde rånmorden till att lokalbefolkningen slöt sig 
samman och att den lokala sammanhållningen i så fall fick sociala och men
tala verkningar som kunde sträcka sig över decennier? Tyvärr saknas av 
naturliga skäl empiriskt underlag för att göra några uppföljningar utifrån 
sådana frågeställningar. De vittnesmål som efterhand kom att avteckna sig i 
rättegångshandlingarna ger dock anledning att förmoda att verkningarna i 
bygder där grova våldsbrott inträffat kan ha varit av detta slag. 
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4 STADEN - FYSISK NÄRHET OCH SOCIAL DISTANS 

Om urbanisering och urbanism 
Den amerikanske sociologen Leonard Reissman betecknar staden som 
mänsklighetens största framsteg. Han tillägger dock försiktigtvis att detta 
kanske inte erkänns av alla, och framför allt inte av dem som fått erfara dess 
negativa sidor som exempelvis slum och larmande trafikgytter.195 Vad menar 
vi då att en stad är? En av de största kännarna när det gäller städernas 
historia, amerikanen Gideon Sjöberg, ger efter en omfattande exposé över 
stadens historia genom årtusendena följande svar: 

Det är ett relativt stort samhälle som har en relativt hög folktäthet och 
hyser ett visst urval a v icke-jordbruksidkande specialister, inklusive en 
literat elit. Jag har fog för att särskilt poängtera läs- och skrivkunnigheten 
som en viktig ingrediens i den urbana kultu ren. ! ... ! Med en skriftlig 
tradition i stället för en muntlig är det möjligt att skapa en mera differ en
tierad administration och lagstiftning o ch mera klart definierade tanke
byggnader. Skrivkonsten är oumbärlig för utvecklingen av matematik, 
astronomi och andra vetenskapsgrenar; i och med att den finns, finns även 
förutsättningen för att viktiga former av specialisering skall uppstå.196 

I den forskning om staden som bedrevs kring sekelskiftet 1900 var man 
intresserad av tre problemområden. Inom ett av dessa intresserade sig forsk
are för var städer under olika tidsepoker kom att förläggas och försökte även 
förklara varför städernas lägen blev som de blev. Inom ett annat, som främst 
tilldrog sig amerikanska forskares intresse, berördes, inte sällan i starkt 
kritiska termer, olika moraliska konsekvenser av den urbaniseringsprocess 
som staden var det synbara uttrycket för. Ett tredje problemområde syssel
satte främst tyska, franska och engelska forskare. Dessa belyste stadsbild
ningar under olika historiska epoker från antiken och framåt i tiden bl a för 
att försöka komma fram till vad som var stadens egentliga kännemärken.197 

Några av sociologins klassiker som Weber, Durkheim, Maine och Tönnies 
kom dessutom att i sina skrifter kontrastera staden mot landsbygden i syfte 
att poängtera vad som var det genuint nya i det moderna industrisamhället.198 

195 Reissman 1970:1. 
196 Sjöberg 1965/1971:52. 
197 Reissman 1970:16 & 42-56. 
198 Vad man då bl a tä nker på är de välbekanta begreppsparen tradition-rationalitet (Weber), 
mekanisk-organisk solid aritet (Durkheim), status-kontrakt (Ma ine) och gem einschafi-gesell-
schaft (Tön nies) som ka n bet raktas som ut tryck för vad nå gra socio logiska kla ssiker upp 
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Efterhand ökade intresset för att urskilja den speciella kultur som är för
knippad med staden. En av förgrundsgestalterna i detta avseende var den 
amerikanske sociologen Robert E Park (1864-1944). Till skillnad från 
många andra amerikaner såg han staden som någonting mer än ett gytter av 
människor, som någonting som gick utöver den ansamling institutioner och 
administrativa enheter som ett ytligt betraktande av staden gav vid handen. 
För honom var staden närmast att betrakta som ett 'sinnestillstånd', en enhet 
där speciella urbant präglade seder och traditioner, attityder och känslor kom 
till uttryck.199 

Urbaniseringen är utan tvekan den process som man främst förknippar med 
framväxten av städer.200 Att processen först och främst handlar om be
folkningskoncentration poängteras i en numera klassisk och ofta citerad 
studie gjord av den tysk-amerikanske sociologen Louis Wirth (1897-1952) 
benämnd 'Urbanism as a Way of Life'. Denna studie var visserligen i första 
hand relaterad till intryck från Wirths hemstad Chicago. Den syftade dock 
även till att vara en mer allmängiltig uttolkning av stadens 'kulturella form', 
för att uttrycka det i sociologen Mats Franzéns termer.201 För Wirth var 
storlek, heterogenitet och täthet de begrepp som var närmast förknippade 
med staden. Med urbaniseringen följde emellertid även ett sekulariserat sätt 
att se på omvärlden, en nedbrytning av invanda normativa och moraliska 
traditioner och en motsvarande framväxt av sekundärgruppsrelationer 
utanför familjens, hushållets och släktens domäner.202 Framväxten av staden 
har enligt Wirth dock även en subjektiv sida. Den har att göra med hur stor
stadsmänniskan reagerar på och orienterar sig i relation till sin omgivning: 

Det är karaktäristiskt att våra fysi ska kontakter är täta men våra sociala 
kontakter få. Stadens värld gynnar framför allt varseblivning med hjälp av 
yttre igenkänningstecken. Vi ser den uniform s om anger funktionärens 
roll, men vi glömmer de personliga särdrag som gömmer s ig bakom uni
formen. Vi har en benägenhet att förvärva och utveckla en känslighet, 
som reagerar på en värld av artificiella produkter, och avlägsnar oss allt
mer från naturens värld.203 

fattade som genuina skillnader mellan ruralt-urbant. Ib id: 122-138 för en diskussion av sådana 
dikotomier. 
199 Park 1925/1967:1. 
200 Den am erikanske socio logen Hope Tisdale (1942) fö rknippar helt enk elt 'urb anisering' 
med 'punkter av koncentration'. 
201 Fra nzén 1992:35. 
202 Wirth 1938/1971. 
203 Ibid: 167. 
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I dessa rader röjer Wirth att han var influerad av en annan sociolog som 
reflekterade över stadens 'kulturella former': den tyske sociologen Georg 
Simmel (1858-1918) har i en essä om 'Storstäderna och det andliga livet' 
presenterat intressanta iakttagelser som rör mentala processer bland stor
stadsmänniskor. Efter att inledningsvis ha reflekterat över hur människans 
förhållande till sin omgivning har ändrat karaktär genom århundradena 
konstaterar Simmel, att en 'intensifiering av nervlivet' utgör grunden för den 
personlighetstyp som utvecklas i storstaden. Eftersom storstadsmiljön inbe
griper ett otal varierande företeelser att reagera på, tas hos dess människor en 
stor del av medvetandet i anspråk av förnimmelser och bearbetandet av alla 
intryck. Detta skall betraktas som motsatsen till småstadens och lands
bygdens, som Simmel menar, "långsammare, I... I vanemässig[a] och regel
bundna] rytm".204 

Framför allt uppehåller sig dock Simmel vid den mentala karaktären hos 
storstadens sociala liv som han menar är någonting annat än småstadens, 
som främst är inriktat på "känslan och emotionella relationer". Människor 
som befinner sig i storstaden reagerar å andra sidan "huvudsakligen med 
förståndet, som kommer att dominera själslivet". Detta ger upphov till en 
'intellektualism' som gör en sådan människa "likgiltig inför allt som är indi
viduellt i egentlig mening", som Simmel uttrycker det. På detta sätt kommer 
storstadsmänniskan att undvika att ta ställning till relationer och reaktioner 
som skulle kunna anfäkta känslorna.205 Simmel fortsätter sin analys av stor
stadsmänniskans personlighetstyp på följande sätt: 

Alla känslomässiga relationer människor emellan grundar s ig på deras 
individualitet, medan de förståndsmässiga relationerna räknar med 
människor som med siffror, dvs. som med element som i sig är likgiltiga 
och bara är av intresse, i den mån de presterar något som går att objektivt 
beräkna. På så sätt kalkylerar storstadsm änniskan med sina leverantörer 
och avnämare, med sitt tjänstefolk och ofta nog med de personer som hon 
pliktmässigt umgås socialt med. Detta kontrasterar mot en trängre grupp, 
där den oundvikliga kunskapen om individernas särdra g lika oundvikligt 
ger förhållningssättet en mer känslomässig ton, någonting utöver den 
objektiva avvägningen av prestation mot motprestation.206 

204 Simmel 1903/1981:209-210. 
205 Ibid:210-211. 
206 Ibid:211. Det är i detta sam manhang intressant att jäm föra vad Simmel skulle kalla 
kalkyleringsförmåga med Max Webers 'formella rationalitet'. Weber relaterar sitt begrepp till 
en generell diskussion om principerna bakom det 'ekonomiska handlandet'. Om d et ekono
miskt ori enterade han dlandet har som syfte at t tillfr edsställa beg äret efte r nyt tigheter, blir 
detta handlande enligt Weber formellt rationellt om det kan uttryckas på ett kvantitativt sätt, 
exempelvis i termer av pengar. Därmed uppkommer möjligheten för den handlande individen 
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Sociologen Mats Franzén har bl a studerat staden som en arena för en folklig 
kultur vid sidan av, eller hellre i motsats till, en borgerlig, hegemonisk 
kultur. Genom att utifrån olika teoretiska perspektiv och empiriska studier 
påvisa det poängfulla i att studera 'den folkliga staden', tycker han sig se en 
hel del tillkortakommanden när det gäller Wirths och Simmels bidrag till 
urbansociologin. Detta gäller speciellt om man ser dessa som generella ut
sagor om stadens kulturella former. Att Wirth hämtade sina intryck från 
mellankrigstidens Chicago och Simmel från sekelskiftets Berlin måste be
aktas. Medan "staden för Wirth är 'en mosaik av olika sociala världar med 
tvära övergångar', är den för Simmel en labyrint",207 skriver Franzén. De 
historiska och 'bebyggelsemässiga' bestämningarna är således viktiga för att 
kunna bedöma hur pass generella såväl deras som andras utsagor om 
'staden' är. De dimensioner man belyser staden utifrån måste enligt Franzén 
relateras till en rad ytterligare perspektiv än dem Simmel och Wirth för
fäktar, åtminstone om man avser att analysera den moderna storstaden. 
Franzén har därför i sina egna analyser av den folkliga kulturen i den 
'mellankrigstida' stadsdelen Katarina på Söder i Stockholm infört dimen
sioner som, förutom de rumsliga och tidsmässiga, även knyter an till 
begreppen 'system' och 'livsvärld'.208 

att jämföra varor i b red mening "oavsett om det gäller deras användning för konsumtion eller 
produktion, med alla framtida möjligheter till användning och värdering, inklusive deras möj
liga nytta för ett ob estämt ant al pe rsoner / ... /". Weber 1919/1983:54-60. Så hä r samman
fattar socio logen Joa chim Is rael Webers diskussion: "F ormellt rat ionellt betee nde be höver 
alltså inga mål och värderingar som ligger utanför kapitalismens sociala system. Det refererar 
endast till ett mål inom systemet". Isr ael 1968:125. På m otsvarande sät t me nar Sim mel att 
"fenomenens ind ividualitet inte ak tualiseras, då pe nningprincipen do minerar. Ty penningen 
frågar bara efter vad som är gemensamt för alla fenomen, efter bytesvärdet som nivellerar all 
kvalitet och egenart till en fråga om bar a kva ntitet". Simmel 1903/1981:211. Likheterna 
mellan de två klassikerna inom sociologin är således påtagliga i åtminstone dessa avseenden. 
207 Franzén 1992:36. 
208 Franzén hänvisar till den tyske sociologen Jürgen Ha bermas (här framhäver Franzén 
Habermas' diskussion av det rumsliga som en strukturering av livsvärlden och av det politisk
ekonomiska systemet. Ibid:38), den italienske vänsterintellektuelle tänkaren Antonio Gramsci 
(här hä nvisar Fran zén till Gram scis hegem onibegrepp. Ibid.) och den am erikanske ur ban
sociologen Jane Jaco bs (Fra nzén pek ar hä r på Jacobs ingå ende besk rivningar av stad ens 
mångfacetterande karaktär. Ibi d:39). In spirerad av dessa har Franzén i sina egna analyser av 
den fo lkliga kulturen i den 'm ellankrigstida' stad sdelen K atarina infört perspektiv so m, för
utom de rumsliga och tid smässiga dimensionerna, även inb egriper så dana som är relaterade 
till begreppen 'system' och 'livs värld'. Med dessa perspektiv menar Franzén att "/ .. . / man 
[kan] undersöka urbana och andra livsformer, hur de formeras och utvecklas historiskt, hur de 
konstitueras rumsligt, samt hur detta hänger samman med grundläggande politiska och eko
nomiska systemförändringar. El ler med andra ord: en historisk och rumslig ansats innebär en 
konkretisering - att generella teoretiska anspråk överges". Ibid:41. 
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Efter denna summering av analytiska perspektiv på staden lämnar vi 
Simmel, Wirth och Franzén för denna gång.209 Det finns dock anledning att 
beröra den urbanisering som i Sverige kom att utvecklas under 1800-talets 
senare hälft och som bl a kom till uttryck i Göteborg, den stad som är aktuell 
i just detta kapitel. 

Urbaniseringen var i Sverige i relativt liten utsträckning kopplad till industri
aliseringen. Industrialiseringen ägde i relativt liten utsträckning rum i och 
kring landets städer. På detta sätt fick urbaniseringen ett förlopp och en 
karaktär som visserligen hade gemensamma drag med hur den framträdde i 
Norge och Finland, men skilde sig avsevärt från hur den fortskred i de flesta 
länderna i Västeuropa och Nordamerika. Om urbaniseringen främst syftar på 
befolkningsökningar i städerna, kom den i Sveriges, Norges och framför allt 
i Finlands fall igång förhållandevis sent. Skall man tala om urbaniseringen 
av Sverige, borde man i själva verket även ta hänsyn t ill tätortsbildningarna 
kring sågverk, pappersmassefabriker, metallindustrier och vissa gruvor. 

Den snabbt växande tätorten - i Sverige först och främst representerad av de 
samhällen som uppstod på vissa strategiska platser med fabriker, hamnar och 
knutpunkter för vägar och järnvägar - utvecklades i takt med att industria
lismen tog fart efter 1800-talets mitt. Den sociala process som därmed satte 
igång inbegrep inte minst en omfattande inflyttning till tätorterna. De som 
inflyttade hade i stor utsträckning referensramar hämtade från ortsbildningar 
av ett annat slag. I huvudsak härrörde de inflyttande från det svenska bonde
samhället, som hade förhållandevis liten grad av social differentiering och 
som var relativt homogent map tänkesätt och livsformer. Dessa aspekter 
kom i hög grad att kontrastera mot den snabbt växande tätorten. Den täta 
ansamlingen av människor där kom att representera vitt skilda yrkes
professioner. Det måste ha känts ovant för många som blev en del i denna 
urbaniseringsprocess att konfronteras med allt det nya. Tillgängligheten av 
ett relativt stort urval av varor och tjänster, som dessutom tillhandahölls på 
en penningmarknad, kändes säkerligen omtumlande för många. Ständigt nya 
möten med människor, som i grunden var främlingar för varandra, måste, 
åtminstone under de skeden som kännetecknades av snabb befolknings
tillväxt, ha varit psykiskt ansträngande. När något dessutom gick snett i så
dana sammanhang, där sociala kontakter och informella sociala kontroll
mekanismer inte var utvecklade, kan man utan alltför stor fantasi förstå att 

209 Denna exposé över analytiska perspektiv inom urbansociologin är synnerligen summarisk 
och kna ppast helt rä ttvisande. För täml igen utförliga orie nteringar i såväl äldr e som me r 
modern urbansociologi hänvisas i stället till bl a Reissman 1970, Lindberg 1971 oc h Franzén, 
1992:20-66. 
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fatala situationer kunde uppstå p g a till synes slumpmässigt uppkomna 
orsaker. 

Göteborg kan tjäna som ett exempel på den snabba urbaniseringens följder, 
men kom i vissa avseenden att avvika från det gängse svenska urbaniserings
mönstret om man hänför detta mönster till enbart städemas framväxt. Göte
borgs snabba tillväxt hade snarare drag som var kännetecknande för flera av 
de snabbt framväxande industriorterna i landet. Den avgörande skillnaden 
mellan Göteborg och industriorterna var att de senare på sin höjd utveck
lades från små byar medan Göteborg hade en stadsplanerad kärna när befolk
ningstillväxten väl böljade ta fart under 1800-talets senare hälft. 

Några data kan belysa Göteborgs snabba utveckling. Folkmängden i Göte
borg omkring år 1900 var cirka 130.000 eller omkring fem gånger så stor 
som 1850. Speciellt markant var befolkningsökningen under perioden 1855-
1885 då den låg på en nivå av nära fyra procent per år.210 Under de första 200 
åren i Göteborgs historia var stadens ytvidd i stort sett oförändrad. Under 
1800-talet bredde emellertid bebyggelsen ut sig till områden som tidigare 
endast hade haft gles, närmast sporadiskt uppkommen bebyggelse. Den 
viktigaste inkorporeringen under denna period utgjorde Majorna 1868. Ett 
nytillskott i befolkningen på cirka 12.000 personer blev resultatet av denna 
areala utökning.2" Från början av 1800-talet och fram till seklets mitt var 
födelsenettot negativt för Göteborgs vidkommande liksom för flertalet andra 
större städer i landet. All befolkningsökning under denna period måste därför 
tillskrivas nettoinflyttningen. Därefter minskade dödligheten och födelse
överskottet bidrog därmed verksamt till befolkningsökningen.212 

Hela denna expansion fick givetvis såväl ekonomiska som sociala konsek
venser. I ekonomiskt hänseende utvecklades Göteborg under 1800-talets 
första hälft till att bli en utpräglad handels- och sjöfartsstad. Dels etablerade 
sig ett antal engelska firmor som Barclay, Carnegie och Dickson i staden och 
dels växte en modern svenskfödd borgarklass fram under denna period, som 
sammantaget ledde till handelshusens stora tid vid seklets mitt.2'3 Under 
Göteborgs starka expansionsfas under andra hälften av 1800-talet accentue
rades stadens roll som import- och exporthamn ytterligare, inte minst genom 
att man via järnvägar i ännu större utsträckning än tidigare blev knuten till 

210 Fritz 1996:2 4-25. Dessa siffror pre senteras med res ervation för att stadsbefolkningars 
invånarantal und er det social t och mig rationsmässigt tur bulenta 1800-talet gene rellt är en 
svårbemästrad statistisk uppgift. 
211 Ibid:25. 
212 Ibid:27-29. 
213 Ibid:55-102. 

144 



Med dödlig utgång 

olika industriregioner i landet. En viss industrialisering hade påbörjats redan 
innan 1800-talets mitt men den stora förändringen i detta a vseende skedde 
senare. Antalet industriarbetare mer än fördubblades mellan 1850 och 1890. 
Om man dessutom tar hänsyn till ett alltmer utvecklat kreditväsende och 
etableringen av en verkstadsindustri strax före år 1900, finns all anledning 
att beteckna denna period som 'moderniseringens tid' i Göteborgs historia.214 

De sociala konsekvenserna av denna expansion kan sammanfattas i epitetet 
'den segregerade staden'. Lokalhistorikem Martin Fritz har konstaterat att 
Göteborg redan under 1700-talet och under 1800-talets första decennier var 
en i hög grad segregerad stad, där stora skillnader med avseende på in
komster och levnadsvillkor rådde mellan befolkningens olika skikt. Detta 
gäller i ännu högre grad för perioden därefter och en bit in på 1900-talet: 

Även om en viss allmän reallönestegring ägde rum, särskil t under den senare 
delen av denna period [fram till 1920] förblev - särskilt med nutida begrepp 
- de allra flesta göteborgarna fattiga eller mycket fattiga. Dessa de fattiga 
blev också fler under 1800-talets omfattande inflyttning, och de flyttade från 
en annan nöd, nämligen den som rådde på den svenska landsbygden, särski lt 
bland de många egendomslösa. Fenomenet är give tvis inte något speciellt 
göteborgskt utan gälle r hela landet. Utsattheten ökade för fabriksarbetarna i 
städerna lik som också deras större ekonomiska och sociala beroende, efter
som de inte längre hade ett jordbruk, hur ob etydligt det än kunde vara, att 
falla tillbaka på. Risker för plötsliga försämringar i de materiella villkore n 
var en realitet för de flesta göteborgare under hela perioden.215 

Det är inte svårt att firma drastiska exempel på hur denna sociala segregation 
tog form. Antalet personer som var föremål för fattigvård var speciellt under 
1800-talets sista decennium alarmerande högt. Symptomatiskt var även att 
antalet pantbanker var omfattande, samtidigt som en grupp grosshandlare, 
fabriksidkare och civilingenjörer kunde uppbära inkomster som vida över
steg de som tillkom statsråd, generaldirektörer och andra högt uppsatta 
personer i den svenska statsförvaltningen.216 Att mortaliteten ski ftade påtag
ligt mellan stadens olika delar underströk bilden av Göteborg som den segre
gerade staden.217 Spädbarnsdödligheten, mätt i antalet avlidna under första 
levnadsåret i relation till antalet födda, var under 1800-talet genomgående 
högre i Göteborg än i landsbygdsområdena generellt och låg därmed betyd
ligt högre än i riket som helhet. Även andelen s k oäkta bam var högre där än 

214 Ibid: 105-194 och 296-297. 
215 Ibid:299. 
216 Ibid:303-304. 
217 Ibid:317. 
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genomsnittligt i landet, även om utvecklingen i båda dessa avseenden blev 
något mer gynnsam for Göteborgs del längre fram i tiden.218 

Många skribenter som med egna ögon såg konsekvenserna av Göteborgs 
snabba expansion under 1800-talets senare del hade en hel del kritiska syn
punkter beträffande bostadsförhållandena i staden. När det exempelvis gäller 
stadsdelen Haga, som återkommer i de brottsfall som diskuteras nedan, 
kunde man ha följande kommentarer att falla över förhållandena 1865: 

De bostäder, som i allmänhet innehavas av arbetarklassen, äro ofta 
lägenheter i gamla, bofalliga, upprätta trähus. I ... I Vinden spelar här in 
genom otäta fönster, dörrar, som ej kunna stängas, och de murkna 
väggarna. I . .. I Eldstäder na röka oftast in. Vid köld förslår intet bränsle 
att skaffa tillräcklig värme, och denna måste hållas inne medelst 
sorgfälligt tillstoppande av hål och springor med trasor. 

Citatet fortsätter med att behandla förhållandena i källarbostäderna, där den 
allra fattigaste delen av befolkningen bodde. De var: 

!  . . .  !  nä s t a n  u t a n  u n d a n t a g  m ö r k a  f u k t i g a  o c h  o s u n d a  [ b o s t ä d e r , ]  I  . . .  I  
vattnet rinner flerstädes från gård eller gata ned för trappan o ch in i 
rummet. I . .. /1 dessa källarerum äro innevånarna sällan friska. Männen , 
som hava sitt arbete ute, lida jämförelsevis minst, mera kvinnorna, s om 
plågas av reumatiska åkommor, kroniska brös tsjukdomar, bleksot m. m., 
mest barnen. I mörker, fukt o ch smutsiga trasor uppväxer här ett uselt 
släkte av bleka, pussiga, med skrofler, tuberkler, e ngelsk sjuka (rachitis) 
och kroniska tarmkanals-sjukdomar behäftade barn.219 

Beskrivningar av liknande deprimerande interiörer där delar av Göteborgs 
befolkning vistades skulle kunna fortsätta mycket längre. 

Innan vi kommer in på de tre rättsfall som kommer att diskuteras i kapitlet, 
finns anledning att kort beröra själva urvalet av dem. Kapitlet skall betraktas 
som ett försök att med utgångspunkt i några få rättegångar som rör mål med 
grova våldsbrott åskådliggöra och analysera några aspekter av det sociala 
livet i den snabbt växande staden före och under moderniseringens tid. 

I den numera tämligen omfattande forskning som belyst våldsbrottslighetens 
utbredning historiskt har en hel del studier bl a jämfört förekomsten av sådan 
brottslighet 'per capita' i urbana och rurala regioner. Man kan utifrån dessa 

218 Ibid:318-319. 
219 Ibid:326. Detta citat har sitt ursprung i Stadsfullmäktiges Handlingar 1865:25, s 2. 
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studier med tämligen stor visshet säga att våldsbrott generellt sett i avgjort 
större utsträckning förekom på landsbygden än i städerna.220 Detta förhåll
ande gällde även Sverige, åtminstone om vi går mer än hundra år tillbaka i 
tiden. Man kan dock samtidigt utifrån denna forskning konstatera att stads
miljöer under 1800-talet ingalunda uteslöt förekomsten av våldsbrott. 

Det finns anledning att förmoda att vissa händelser mycket väl skulle kunna 
äga rum såväl i stads- som i landsbygdsmiljö. Andra händelser är i hög grad 
präglade av de bestämda sociala förutsättningar som omger dem. När man 
mer specifikt kommer in på vissa enskilda våldsbrott och de sociala betingel
serna för dem, kan man troligen med stor grad av säkerhet fastställa att vissa 
typer av våldsbrott nära nog omöjligen skulle kunna förekomma i den ena 
eller andra miljön. 

Om man speciellt betraktar förekomsten av mord och dråp i Göteborg var 
dessa svåra våldsbrott relativt sällsynta fram till 1800-talets senare del. Detta 
speglar den bild som nära nog generellt framträder i de förhållandevis små 
svenska städerna vid denna tid, om man undantar Stockholm. Bilden föränd
ras dock en del under seklets senare decennier. Då uppträder inslag i anslu t
ning till en del av mord- och dråpfallen, som man har svårt att förställa sig 
att en rural social kontext skulle alstra. Snarare rör det sig om sådana drag 
man kan förvänta sig med hänvisning till de sociala problem i form av 
bostadssegregation, trångboddhet, sanitära olägenheter, främlingskap och 
alkoholmissbruk som några av beskrivningarna ovan ger mer än antydningar 
om. 

En stor majoritet av morden och dråpen i såväl Göteborg som i de rurala 
delarna av landet under 1800-talet kan betecknas som uppgörelser mellan 
män.221 Motiven kunde röra försök att med våld driva in skulder eller att 
avhysa berusade personer som gjort intrång i fastigheter och som således 
föregåtts av vad man skulle benämna hemfridsbrott. Ett exempel på det se
nare finner vi i det första fallet som beskrivs nedan. Andra fall kunde beteck
nas som rena fylleslagsmål mellan två eller flera våldsbenägna, berusade 
olycksbroder, eller beröra grupper av individer som mest av en slump råkat 
stöta på varandra på någon avskild plats. Någon eller några kunde exempel
vis då i fyllan och/eller på grund av övermod ta till alltför drastiska medel 
för att bravera med sin manlighet eller hävda sin eller sin grupps heder. I den 
andra typen av fall som inbegrep våldshandlingar rörde det sig initiait ofta 
om kontroverser kring tämligen triviala spörsmål, som efterhand trappades 

220 Se bl a Johnson 1992. 
221 Se vidare kapitel 6. 
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upp och som i en slutfas urartade i sådan utsträckning, att de kom att få fa
tala konsekvenser för flera av de inblandade. De sociala kontexterna som 
inramade dessa fall är tämligen likartade. Motiven är på samma sätt av den 
karaktär som ibland uppstår när dåligt socialt förankrade, våldsbenägna män 
kommer samman och under rusets inverkan förgriper sig på varandra. 

Det första av de fall som redovisas nedan speglar i flera avseenden den gene
rella karaktär som var särskilt framträdande i Göteborg, uppgörelser mellan 
män där alkoholen spelade en framträdande roll. Därutöver kommer två fall 
som avviker från det första att tas upp. Brotten är nämligen förövade av 
kvinnor. De knyter an till den gryende storstadens sociala och relationella 
problem, samtidigt som de även illustrerar olika mentala sidor bland stads
befolkningen. 

Fatala följder när en fridstörare blir avhyst222 

Täta kontakter och sociala avstånd 
Den tidigare refererade Louis Wirth menar att: 

När individer s om inte förenas av några kä nslomässiga band, bor nära 
varandra och arbeta r tillsammans ger detta gärn a upphov till en anda av 
konkurrens, en lust att hävda sig själv och försök att utnyttja andra. De t 
uppstår en tendens att tillgripa yttre kontroll för att motverka oansvariga 
handlingar och tänkbara oroligheter. Utan ett strikt iakttagande av i förväg 
fastställda handlingsmönster skulle ett stort tättbefolkat samhälle knappast 
kunna bestå. I... / Täta fysiska kontakter men samtidigt stor social distans 
understryker den ömsesidiga förbehållsamhet som utmärker för varan dra 
obekanta individer och som ger upphov till ensamhetskänsla, om den inte 
kompenseras av andra möjligheter til l gemenskap. De täta förflyttningar 
som nödvändigtvis måste bli följden av att ett stort a ntal individer bor på 
ett till trängsel fyllt område ger upphov till friktion och irritation. Nervösa 
spänningar som härrör från sådana personliga missräkningar skärps ytter
ligare genom det snabba tempo och de komplicerade tekniska förhållan
den som måste prägla livet i tättbefolkade områden.223 

222 Nedanstående framställning grundar sig, om inget annat anges, på rannsakningshandlingar 
från Göteborgs rådhusrätt (AIb:9, 2 avd) den 13/5, § 308 , och den 20/5 185 4, §327, förvarade 
vid Landsarkivet i Gö teborg, samt utslaget vid Göta hovrätt av den 14 juli, samma år, mål no 
39, förvarade vid Göta Hovrätts arkiv, Jönköping. 
223 Wirth 1938/1971:167-168. 
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Följande fall il lustrerar vad 'täta fysiska kontakter' och 'stor social distans' 
kunde få för konsekvenser när två kontrahenter i en konflikt alltför envetet 
och med alltför brutala medel hävdade sin rätt gentemot varandra. Den 
centrala händelsen i målet är i och för sig tämligen trivial. Den skulle aldrig 
ha fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget om inte följderna av en 
handgriplig avhysning av en berusad person, som det här rör sig om, blev så 
fatala. Fallet är trots detta värt att reflektera över genom att det blottlägger en 
del av de sociala problem som anfördes inledningsvis i kapitlet. 

Den yttre miljön utgörs av den göteborgska stadsdelen Haga. Som namnet på 
stadsdelen antyder var Haga ursprungligen ett tämligen idylliskt område 
med, som Garellick beskriver, "små timmerhus omgivna av hagar och träd
gårdstäppor". Den utvecklades emellertid under decennierna i mitten av 
1800-talet till att bli alltmer stadsliknande och ansedd som en genuin arbetar
stadsdel med hög inflyttning och hög omsättning av människor.224 Haga var, 
med dagens sätt att benämna en sådan fysisk omdaning, föremål för en 
'förtätning'. En förhållandevis gles bebyggelse med gamla stugor som låg 
tämligen utspridda ersattes efterhand av stora trähus i en eller två våningar. 
En av de byggnader som tillkom då bildar den fysiska ram inom vilken 
händelsen i nedanstående fall utspelas. 

Den rättsliga prövningen 
I det mål som nu skall diskuteras, och som behandlades av Göteborgs 
rådhusrätt under senvåren 1854, var skoarbetaren Carl Peter Petersson från 
Göteborg häktad för att han misshandlat 'kustvakten' Nils Albert Lundgren. 
Misshandeln var av sådan art att Lundgren avled av sina skador på aftonen 
följande dag. Åtalet mot Petersson rubricerades inledningsvis som 'vållande 
till annans död' men ändrades inför rättegångsdagen den 20 maj till 'dråp'. 
Den händelse vi här står inför blev inte bara fatal för brottsoffret Lundgren. 
Genom utslag den 3 juni 1854 dömde nämligen rådhusrätten i Göteborg 
Petersson att för dråp mista livet genom halshuggning. Petersson var född 
1822 och således fyllda 31 år. Han hade inte tidigare varit straffad för något 
brott. 

Brottsoffret Nils Albert Lundgren var född 1815 i Kristina församling inom 
Göteborgs stad och hade varit artillerist från 1834 fram till 1846 då han blev 
antagen som extra kustvakt. År 1847 ingick han äktenskap med Johanna 
Christina Larsson. Lundgrens "begifvenhet på starka drycker, hans till följd 
deraf svåra sinnelag" och att han inte rättade sig efter 'prästerskapets' var
ningar bidrog till att hustrun redan efter ett års äktenskap flyttade ifrån sin 

224 Garellick 1998:36-37. 
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make. Därefter hade makarna endast sporadiska kontakter med varandra. 
Tillsammans hade de en dotter som dock avlidit i tidig ålder. Det prästbevis 
som rör Lundgren och som ingår i rannsakningshandlingarna innehåller 
övervägande negativa omdömen om honom: 

/ . . . /  L u n d g r e n  h a r  i  l i f s t i d e n  f ö r t  e t t  o g u d a k t i g t  l e f v e r n e ,  i c k e  p å  i n å n g a  å r  
begått Herrens Heliga Nattward, warit begifven på fylleri och i sitt äkten
skap lefvat oenigt, hvarföre han ock warit warnad h os Pastor oc h hos 
Consistorium 1847. 

Vad föregick då det hårda straff som avkunnades mot Petersson? Mitt på 
dagen den 11 april 1854 lämnade Lundgren Peterssons bostad, som låg på 
andra våningen i ett hus med adressen Östra Haga 33, nuvarande Haga 
Östergatan i stadsdelen Haga. Lundgren, som hade för vana att hjälpa 
Petersson med skoarbete, hade ägnat sig åt detta även denna dag. Omkring 
klockan 19 på aftonen samma dag återvände så Lundgren i rusigt tillstånd till 
Peterssons rum. Han hade av allt att döma blivit ledsagad, först in på den 
kullerstensbetäckta gården och sedan in i trapphuset till det hus där Petersson 
hade sitt rum. Omkring klockan 21.30 påträffades Lundgren sanslös och 
blodig på gårdsplanen vid porten in till huset. Han blev då inburen i ett kök 
på första våningen. Följande morgon transporterades Lundgren till Sahl
grenska sjukhuset där han avled på aftonen, cirka ett dygn efter sitt olyck
saliga besök i Peterssons bostad. 

Carl Peter Peterssons hustru Andrietta Gustafva berättade inför rätten föl
jande om Lundgrens besök hos makarna Petersson: Lundgren hade efter sko
arbete hemma hos makarna Petersson lämnat dem mitt på dagen utan att 
någon ovänskap förekommit mellan honom och Petersson. Vid 19-tiden 
samma dags afton såg hustrun från ett fönster i bostaden hur en arbetskarl 
vid namn Carl Andersson ledde in Lundgren på gården till deras hus. Lund
gren var då "mycket öfverlastad af starka drycker". När så hustrun under
rättat sin make om vad hon såg, bad han henne att hon, eftersom han redan 
gått till sängs, skulle stänga ytterdörren till huset så att Lundgren inte skulle 
kunna ta sig in. Hustrun gick därför ned för trappan, reglade dörren och tog 
ut nyckeln ur låset. När hon efter en stund gick upp för trappan och just 
skulle gå in i bostaden hade Lundgren likväl tagit sig in i trapphuset och 
uppför trappan till deras rum. När hon så försökte ta sig in i sitt rum, stod 
Lundgren vid rumsdörren, fattade tag i den och trängde sig därefter med våld 
in i rummet. Lundgren hade i det tumult som då uppstod rivit sönder hustru 
Peterssons klänning. Petersson skyndade genast upp ur sin säng och till
delade Lundgren ett slag i huvudet med "en persedel" som han fann på sitt 
arbetsbord. Lundgren segnade ned på golvet och böljade blöda. Petersson 
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släpade ut honom genom dörren och till "förstugan", där han sedan blev 
liggande. Under tumultet mellan maken och Lundgren tog sig hustru Peters
son in i ett närliggande rum bebott av ogifta Anna Carlberg. En stund senare, 
i samband med att hustrun kom ut i 'förstugan', 'skuffade' Petersson ned 
Lundgren för trappan och ut på gården. 

Under rättegången erkände Carl Peter Petersson följande: När Lundgren på 
aftonen den 11 april kommit in i hans rum och ofredat hans hustru, steg han 
upp ur s in säng, fattade tag i Lundgren och gav med ena handen men utan 
tillhygge denne ett slag. Därefter 'skuffade' han ut Lundgren ur rummet och 
in i farstun. När det så efter en stund böljade bulta på rumsdörren, öppnade 
han dörren och fann Lundgren stå utanför med ett tillhygge i handen med 
vilket han slog efter Petersson. Petersson fattade då tag i Lundgren och 
'skuffade' honom så att han föll omkull och rullade därefter utför trappan 
och ned på gården. 

Ett vittne, skomakargesällen Carl Petersson, befann sig sent på efter
middagen denna dag i det rum där Peterssons granne Anna Carlberg bodde. 
Han hade genom fönstret sett hur Lundgren, ledd av en annan man, tagit sig 
in på gården till huset. Sedan hörde han Lundgren samtala i 'förstugan' med 
hustru Petersson, varefter han uppenbarligen gick in i Peterssons rum. Där 
uppstod oväsen. Han uppfattade hustruns klagorop, därefter ett ljud som 
tycktes ha uppstått efter ett hårt slag och slutligen att något dunsade i golvet. 
När hustru Petersson efter dessa oljud kommit in i Anna Carlbergs rum, 
hördes ytterligare buller i farstun. Detta fick hustrun att öppna ytterdörren till 
Carlbergs bostad. Hon bad sin make, som hon då såg fatta tag i den i farstun 
liggande och blodige Lundgren, att inte kasta honom utför trappan. En stund 
senare hörde emellertid vittnet att någon föll utför trappan och kunde sedan 
genom fönstret konstatera att Lundgren låg orörlig på gården utmed trappan. 
Lundgren låg kvar där när Carl Petersson en stund senare begav sig iväg från 
Anna Carlberg. 

Det andra hörda vittnet, Anna Carlberg, berättade följande: När Lundgren, 
sedan han i rusigt tillstånd kommit in på gården, tagit sig upp för trappan och 
till Carl Peter Peterssons rum, vägrade hustru Petersson honom att komma 
in. Hon förklarade för honom att hennes make redan lagt sig för natten. När 
så Carlberg hört barnskrik från Peterssons rum vars dörr stod öppen, gick 
hon dit. Där fann hon Lundgren och såg även att Petersson då stigit upp ur 
sin säng. Carlberg återvände genast till sitt rum, men kunde därifrån se att 
Lundgren blivit liggande på golvet i Peterssons rum och att han höll i hustru 
Peterssons klänning. Petersson stod vid detta tillfälle lutad över den liggande 
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Lundgren utan att dock företa sig något och utan att Carlberg märkte att han 
var försedd med något tillhygge. Därefter hörde Carlberg buller från trappan 
och kunde sedan genom sitt fönster mot gården se Lundgren ligga nedanför 
trappan, där han försökte lägga tillrätta sitt huvud på nedersta trappsteget. 
När så Anna Carlberg senare på kvällen gick ut i trapphuset fann hon dels 
två stora blodfläckar på golvet i 'förstugan' och dels blod i trappan. 

Ytterligare grannar hördes i rätten. Hustrun Anna Sofia Andersson och 
änkan Carolina Lidsten, som båda bodde i en lägenhet rakt under det rum 
som beboddes av makarna Petersson, hade i likhet med de tidigare vittnena 
hört buller och en duns i golvet från våningen ovanför, något som åtminstone 
änkan Lidsten inte fann vara speciellt ovanligt att höra från det hållet. 

Göta hovrätt, som den 14 juli 1854 prövade målet, fann att Lundgren antag
ligen genom fallet ned på gården erhållit de åkommor som ledde till hans 
död. Carl Peter Petersson dömdes till döden för dråp. Hovrätten ändrade inte 
på den dom som rådhusrätten utdömt. I en nådeansökan som Petersson 
inlämnade till Högsta domstolen vädjade han om att dödsstraffet inte skulle 
verkställas. Högsta domstolen lindrade slutligen straffpåföljden i ett utslag 
daterat den 16 november och dömde Petersson till 28 dagars fängelse på 
vatten och bröd och därefter 2 års fängelse i ensamcell. 

Diskussion 
Relationen mellan förövaren Petersson och offret Lundgren var uppen
barligen något mer än bara flyktig, eftersom Lundgren tidvis sysslade med 
skoarbete i Peterssons bostad. Den kan dock knappast ha kännetecknats av 
nära vänskap byggd på förtrolighet. Snarare tycks social distans ha präglat 
relationen. Om Lundgren dessutom tillhörde den krets av personer som 
Petersson umgicks med i övrigt framgår inte av rättegångshandlingarna. 

Generellt kan man konstatera att det förekom en blandning av tillfälligheter 
och sannolikt mer normala sociala inslag i de beteenden och "umgänges
former" som de båda männen uppvisade i samband med de händelser som 
efterhand kom att ge upphov till detta mål. Vare sig man vill lägga en stor 
del av skulden till att händelserna fick så tragiskt utfall på Lundgren, genom 
att denne som 'objuden gäst' bryskt trängde sig på, eller helt enkelt på 
Petersson som förövare av ett dråp, kan en rekonstruktion av vad som utlöste 
dödsfallet på Lundgren få följande inslag: Av de eftermälen som förekom 
om Lundgren, exempelvis i det prästbevis som åberopades i målet, var det 
uppenbarligen inte en tillfällighet att han var höggradigt berusad vid det 
aktuella tillfället. Han var känd för att vara begiven på alkohol och hade 
dessutom ett misslyckat äktenskap bakom sig, som enligt rättegångsproto
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kollet bedömdes vara en följd av hans alkoholmissbruk. Det kan heller 
knappast ha varit en ren tillfällighet att Lundgren, i sitt höggradigt berusade 
tillstånd, sökte sig till just Petersson, att döma av den kommentar som en av 
grannarna gav. Peterssons lilla bostad var enligt denna kommentar tidvis ett 
'tillhåll', vilket gjorde att grannarna uppenbarligen inte var ovana vid buller 
och annat oljud från bostaden. Lundgren beskrevs ha ett 'svårt sinnelag' i 
samband med att han drack brännvin, en omständighet som verksamt borde 
ha bidragit till hans i rättegångshandlingarna påtalade dåliga anseende. 

Fallet illustrerar såväl 'fysisk närhet' som 'social distans'. Flera skilda hus
håll bodde tätt ihop i anslutning till ett trapphus. Såväl möjligheter till ett 
omfattande umgänge bland de närmaste grannarna som risker för att drabbas 
av störningsmoment från samma grannar framträder i rättegångshand
lingarna. En central aspekt i målet är emellertid relaterad till 'social distans', 
som kan diskuteras i följande termer: Med ett modernt sätt att betrakta den 
uppkomna situationen skulle man kunna säga att medan Lundgren inte 
gjorde någon skillnad mellan 'sak och person', mellan 'förstånd och käns
lor', försökte Petersson, om än handgripligen, markera denna skillnad. Att 
bedriva skoarbete hos någon annan var en sak, men att detta skulle vara en 
intäkt för att dessutom ha en mer personlig relation med den andre var något 
helt annat. I sitt avtrubbade tillstånd insåg inte Lundgren denna skillnad, utan 
överskred gränserna mellan dessa grunder för sociala relationer. 

Lundgren gjorde vid det aktuella tillfallet sig skyldig till hemfridsbrott i och 
med att han med våld tog sig in i annans lägenhet. Petersson tog, uppretad 
över att få sin nattro störd, på ett synnerligen bryskt sätt itu med att avhysa 
den ovälkomne fridstöraren. Dels slogs Lundgren ned med vad som förmod
ligen var ett tillhygge och dels knuffades den mer eller mindre livlöse Lund
gren därefter utför de branta trapporna. 

Målet rubricerades inledningsvis och avslutningsvis som 'vållande till 
annans död', medan det i övrigt av underrätten, Göteborgs rådhusrätt, och 
därefter av nästa instans, Göta hovrätt, betraktades som 'dråp'. Den sekvens 
i målet som underrätt och hovrätt bedömde som dess centrala inslag för att 
kunna bedöma Peterssons skuld var uppenbarligen den när Petersson, trots 
hustruns och en grannes förmaningar, knuffade Lundgren utför trappan rakt 
ut på den stenlagda gården. Såväl Petersson som andra inneboende kunde 
säkerligen föreställa sig vilka följder ett handlöst fall utför de branta 
trapporna kunde få. Och detta borde enligt dessa instanser även Petersson ha 
insett. Högsta domstolen anförde dock förmildrande omständigheter, näm
ligen att Lundgren med våld trängde sig in i Peterssons bostad trots att denne 
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lagt sig, och att den ilska som Petersson uppvisade delvis kunde förklaras av 
Lundgrens intrång och bryska behandling av Peterssons hustru när han tog 
sig in. 

"Den beryktade mörderskan från Landsvägsgatan" 
Staden som socialt tomrum 
Ett skillingtryck från 1860-talets Göteborg böljar på följande sätt: 

Mordet som begicks i Haga 
Adertonhundrasextiotvå 
Anna Britta Persson slog 
Marbo-Lotta så att hon dog.225 

Bakom texten döljer sig ett av de mer gåtfulla och samtidigt mest brutala 
mord som överhuvudtaget inträffade i Göteborg under 1800-talet. De namn
givna personerna i skillingtrycket är mördare och mordoffer i det fall som 
här skall presenteras. 

Som tidigare nämnts växte Göteborg under 1800-talets senare del, från att 
vara en i och för sig livlig men fortfarande tämligen liten svensk hamnstad 
till att bli Sveriges andra stad med alla problem knutna till en stad med 
'växtvärk'. Å ena sidan var det lätt att i den allt större staden finna uttryck 
för stark boendesegregation, vidare ett alltmer ökat gatuvåld och en prostitu
tion som sannolikt saknade motstycke i de flesta andra städer i landet vid 
denna tid. Å den andra utvecklades en brutal och alltmer ifrågasatt polismakt 
med en hel del interna disciplinära problem att ta i tu med, samtidigt som 
dess brottsbekämpande verksamhet blev alltmer omfattande.226 

När det gäller den sociala interaktion som kännetecknar stadens liv pekar 
Louis Wirth bl a på följande omständigheter: 

Det är betecknande, att stadsborna möter varandra i mycket små roll-
avsnitt. Naturligtvis är de för tillfredsställandet av sina väsentliga behov 
beroende av fler människor än glesbygdsborna, men de är mindre bero
ende av vaije särskild individ, och behovstillfredsställelsen engagerar 
bara en liten bråkdel av den andres aktivitet. Detta är i huvudsak vad man 
menar, då man säger att staden mer karaktäriseras av sekundära än av 
primära kontakter. Stadsborna kan visserligen mötas ansikte mot ansikte, 
men deras kontakter är inte desto mindre opersonliga, ytliga, kortvariga 

225 Fredberg 1977:701. 
226 Bergman 1990. 
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och fragmentariska. / . .. / Våra kontakter tenderar att dikteras av nyttan, i 
så måtto som den roll som var och en av våra bekants kaper spelar i vårt 
liv i övervägande grad är att tjänstgöra som ett medel för oss att uppnå 
våra egna syften. Det kan därför å ena sidan visserligen vara en fördel för 
individen att han har möjlighet att frigöra sig från den personliga och 
emotionella kontroll som honom närstående grupper utövar, men å andra 
sidan förlorar har den möjlighet till spontan självutlevelse, det moraliska 
stöd och den känsla av delaktighet som följer av att l eva i ett integrerat 
samhälle.227 

Man kan säga att det är det 'sociala tomrum' som Wirth berör som kommer 
att diskuteras med avseende på det fall som tas upp i detta avsnitt. 

Fallet är originellt i ett speciellt avseende; den huvudtilltalade och efter ett 
antal rättsliga turer sedermera dömda var en kvinna. Fallet, med sin uppsätt
ning av till synes paradoxala inslag, far av detta skäl en karaktär som an
knyter till devisen 'undantaget som bekräftar regeln'. Sannolikt ansågs fallet 
i samtidens ögon alltför otroligt för att överhuvudtaget vara sant, och dess 
karaktär kombinerat med att det tilldrog sig i en gryende storstad bidrog 
säkerligen till att det kom att uppklaras först efter relativt lång tid. Det som 
gör mordet så speciellt är även att det måste ha genomförts med kall beräk
ning och stor brutalitet. Bakom det grova våldsbrottet fanns en förövare, som 
i sitt agerande, såväl i samband med att mordet genomfördes som i anslut
ning till de händelser som därefter följde, uppvisade en förslagenhet som 
man i första hand tillskriver en yrkesmördare eller en förhärdad brottsling 
som man normalt tror sig möta enbart i fiktionens värld. 

F allbeskrivning 
Den huvudtilltalade i detta mål hette, som skillingtrycket ovan anger, Anna 
Brita Persson. Hon var född den 15 december 1831 i Torpestorps by, Han
hals socken, Hallands län, och titulerades försälj erska. När rättegången m ot 
henne inleddes var hon 29 år och gift med gasarbetaren Magnus Persson. 
Anklagelserna mot henne avsåg följande åtalspunkter: 

• Att hon någon dag före julen 1861, genom att uppge falskt namn i en 
salubod som tillhörde en strax dessförinnan avliden handlande vid namn 
Paul Schroeder, skulle ha fått ut "ett stycke svart merinos om fyratioåtta 
och en half alnar, två stycken sits, sex alnar fransar, tre dussin knappar, 
två stycken gardintyg och tre halsdukar". 

227 Wirth 1938/1971:165. 
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• Att hon den 29 mars 1862 i Handelsbolaget Wettergren & Söderströms 
salubod, under uppgift att hon varit bud åt annan person, lurat till sig tre 
stycken gardintyg varav ett innehöll "trettioen alnar och de båda öfrige 
hvartdera trettiosex alnar". 

• Att hon natten mellan den 25 och 26 oktober 1862 i sin bostad, ett vinds
rum i Västra Haga, "i uppsåt att döda, med berådt mod afdagatagit pigan 
Lotta Andreasdotter från Wågersered i Surteby Socken, Marks Härad". 

• Att hon medelst inbrott den 12 december 1862 "olofligen tillgripit I... ! 
två helylleklädningar och en fruntimmerskappa af doffel och, påföljande 
dag, utan inbrott en portmonä med deri förvarade sju riksdaler riksmynt" 
från hustrun Emma Nilsson i Östra Haga. 

När den tilltalade väl blev gripen och häktad förnekade hon allt hon var 
anklagad för. Av det utslag som avkunnades av Göteborgs rådhusrätt den 22 
februari 1864 framgick att Anna Brita Persson frikändes från åtalen beträff
ande stölderna hos Emma Nilsson och bedrägeriet emot Handelsbolaget 
Wettergren & Söderström. Full bevisning saknades nämligen beträffande 
dessa åtal. Visserligen hade ett vittne intygat att Anna Brita Persson innehaft 
och låtit pantsätta de klänningar som stulits från Emma Ni lssons lägenhet. 
Dessutom hade ett vittnesintyg gjort gällande att hon bedragit handels
bolaget, men dessa vittnesuppgifter räckte inte som full bevisning eftersom 
hon själv förnekade brott och endast ett vittne stödde vardera av de två 
åtalen. Den aktuella tidens beviskrav räckte således inte för fallande domar 
beträffande dessa åtalspunkter. När det så gäller mordet på pigan Lotta 
Andreasdotter åberopade rådhusrätten i sitt utslag 17 kapitlet, §32 i Rätte
gångsbalken, vilket innebar att rätten hade "lemnat saken åt framtiden, då 
den kunde uppenbar varda".228 Däremot dömdes Anna Brita Persson till sex 
månaders straffarbete för förfalskning, bedrägeri och annan oredlighet emot 
handlanden Schroeders salubod. 

Anna Britas make Magnus Persson, som vid detta tillfälle var tilltalad som 
delaktig i mordet på Lotta Andreasdotter, var emellertid på fri fot under 
rättegångsförhandlingama och friades dessutom efterhand från alla miss
tankar. Han hade nämligen redan i ett inledande skede under rättegången 
kunnat presentera ett vattentätt alibi genom att styrka att han veckan mellan 
den 19 och 27 oktober 1862, dvs under den tid man antog att mordet på 
pigan var begånget, vaije natt från klockan sex på aftonen til l klockan sex 
påföljande morgon arbetat på gasverket i Göteborg. 

228 Om detta institut, se kapitel 8. 
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Det åtal som är av speciellt intresse i detta sammanhang rörde mordet på 
pigan Lotta Andreasdotter. Omständigheterna kring detta mord såg sannolikt 
ut som följer:229 Lotta Andreasdotter hade under hösten 1862 uppehållit sig i 
Göteborg för att för sin fars räkning sälja bomullstyger. Hon hade den 25 
oktober blivit sedd tillsammans med Anna Brita Persson men hade därefter 
spårlöst försvunnit. Den 22 december fann man så liket efter Lotta i "mellan-
skäret" till taket i det vindsrum där Anna Brita och hennes make bodde. 
Kroppen var stympad genom att bägge lårbenen blivit "tätt nedom ljumsk
arnej emnt afhuggne och skilde från bålen". 

Misstankarna riktades tämligen omgående mot Anna Brita Persson som 
kallades till förhör vid Poliskammaren i Göteborg. Där berättade hon föl
jande: Hon hade blivit bekant med Lotta Andreasdotter i böljan av augusti 
1862. Själv hade Anna Brita ägnat sig åt att köpa varor av besättningsmän på 
ångfartyg som gick mellan Göteborg och utländska hamnar. Efterhand kom 
hon att hjälpa Lotta med att förmedla kundkontakter och nå handelsupp
görelser. En dag i böljan av oktober hade de två äntrat ett engelskt ångfartyg 
med namnet 'Harleqvin' och ombord kommit i kontakt med en besättnings
man vid namn 'Winker'. Denne, som kunde göra sig förstådd på svenska, 
och två av dennes kamrater hade Anna Brita tidigare köpt varor av. Vid det 
nu aktuella tillfallet hade Lotta gett 'Winker' cirka fyrtio riksdaler mot att 
denne skulle skaffa fram tyger åt henne. Den 25 oktober hade Anna och 
Lotta åter infunnit sig på 'Harleqvin' för att kräva att få de tyger 'Winker' 
tidigare fått betalt för. Denne försökte dock med olika undanflykter förklara 
varför han inte hade några tyger tillhands vid detta tillfälle. Lotta blev då arg 
och förklarade att hon inte skulle gå iväg från båten förrän hon fick de 
betalda tygerna eller sina pengar tillbaka. Anna Brita begav sig då hem och 
lämnade Lotta kvar på båten. 

Vid niotiden på aftonen kom hon till makarna Perssons bostad tillsammans 
med 'Winker' och två av hans kamrater. 'Winker' var klädd i blå skjorta 
medan hans kamrater var iförda röda skjortor. Lotta var vid detta tillfälle 
"mycket uppretad". När så 'Winkers' två kamrater ville föra henne ut till ett 
vindsutrymme som fanns utanför makarna Perssons bostad, gjorde hon till 
att bölja med motstånd men följde dem efter en stund ut på uppmaning av 
'Winker'. Själv stannade 'Winker' kvar i bostaden hos Anna Brita. Anna 

229 Redogörelsen bygger huvudsakligen på protokoll som s krevs som en följd av Göta Hov
rätts utsl ag i måle t den 17 m ars 1864. Protokollet finn s förvarat vid G öta H ovrätts a rkiv i 
Jönköping. Från G öteborgs rådhusrätts protokoll rö rande målet §34 av de n 20 januari, 1864 
(AIb:29), ha r fra mför allt upp gifter r örande ut slaget i målet hä mtats. Det ta protokoll finns 
förvarat vid Landsarkivet i Göteborg. 
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Brita hade visserligen flera gånger känt behov av att gå ut för att se vad sjö
männen kunnat tänkas "företaga" med Lotta, men 'Winker' avhöll henne 
hela tiden från detta. När en kvarts timme gått sedan sjömännen gått ut till
sammans med Lotta, hörde Anna Brita ljud från det trappvalv som ledde till 
taket på huset och var beläget ovanför rummet där Anna Brita fanns. Ljudet 
lät som om man släpade på en kropp uppför valvet. Hon hörde därefter att 
några personer gick upp på taket till huset och bröt upp bräder där. Efter 
ungefar en timme återkom 'Winkers' två kamrater till rummet. Anna Brita 
hade då förskräckt frågat efter Lotta. Efter att 'Winker' samtalat med de två 
andra sjömännen svarade han Anna Brita, att hon "vore borta och låge 
emellan bräderne uppe i taket" och att samma sak skulle hända Anna Brita 
själv om hon berättade för någon om vad som hänt. En av sjömännen hade 
därefter tagit fram och lämnat 'Winker' pengar. Av dessa hade denne i sin 
tur lämnat Anna Brita 41 riksdaler. 'Winker' lovade sedan Anna Brita att om 
hon i fortsättningen skulle hålla tyst så skulle hon få "åtskillige tyger". Sedan 
sjömännen avlägsnat sig gick Anna Brita till sängs. Hon gick inte ut ur sitt 
rum förrän klockan åtta påföljande morgon, då hon på stengolvet i vindsut
rymmet intill trappvalvet fann färska blodfläckar som hon torkade bort med 
en sävmatta. Vid trappvalvet fann hon dessutom en balja fylld till hälften 
med blod. Baljan tog hon ut på gården, tömde där ut innehållet och tvättade 
den sedan ren. Efter att ha lämnat denna berättelse på poliskammaren försäk
rade Anna Brita att hon "icke i ringaste mån tagit del i mordgemingen". 

Vid nästa förhör ändrade Anna Brita Persson en del av de uppgifter hon tidi
gare lämnat. Vid detta tillfälle berättade hon att hon sedan mordet förövats 
blivit tillsagd av sjömännen att följa dem upp på vinden. Där hade hon sett 
Lotta Andreasdotters döda kropp ligga invid trappvalvet. Anna Brita hade då 
inte märkt om kroppen var stympad och visste därför inte när denna 
stympning skulle ha skett. Medan hon med ett lakan torkat upp blodet på 
vindsgolvet, tog 'Winkers' båda kamrater den döda kroppen över trappvalvet 
och upp på taket. Själv hade hon, medan hon torkade upp blodet, inte vågat 
se åt det håll där kroppen låg. Hon hade dock hört hur de två sjömännen slä
pat kroppen. Sedan blodet var upptorkat och hon gått tillbaka till sitt 
boningsrum hörde hon dessutom en del buller ovanför sitt rum. Hon antog 
att sjömännen brutit upp bräderna på taket och därefter lagt kroppen mellan 
ytter- och innertaket. Den tidigare avgivna berättelsen med det tillägg hon 
därefter gjorde vidhöll Anna Brita senare inför rådhusrätten. 

Rådhusrätten lät sedan besiktiga makarna Perssons bostad. Där fann man 
rödaktiga fläckar dels i och kring en dubbelsäng och dels på golvet i en 
skrubb i anslutning till det rum som makarna Persson bodde i. Denna fläck 
hade vittnen upptäckt först under november månad 1862. 
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Ett antal vittnen hördes. Snickaren Adolf Fredrik Lindberg berättade att han, 
då han den 25 oktober 1862 mellan klockan sju och halv åtta besökte makar
na Perssons bostad, fann dörren till deras rum låst. När Lindberg så gick in i 
vindsutrymmet, kunde han tydligt höra att någon trots allt fanns i bostaden 
eftersom något tungt tycktes dras över golvet. Trots förnyade knackningar på 
Perssons ytterdörr hade han inte blivit insläppt, men då var det dock helt tyst 
där inne. Påföljande morgon vid niotiden gick han åter upp till Perssons 
bostad. Han blev nu insläppt och fann golvet nyskurat och till en del betäckt 
med mattor. Han iakttog dock att på en del av golvet som inte var övertäckt 
fanns "större och mindre röda fläckar", som han tyckte liknade blod. 

En grannhustru, Fredrika Carlsson, berättade att Lotta Andreasdotter för 
henne berättat att hon hade penningfordringar att utkräva av Anna Brita 
Persson. Lotta hade också köpt varor av Anna Brita som skulle avhämtas på 
tullkammaren. Överlämnandet av dessa dröjde emellertid och Anna Brita 
hade "föreburit än en, än en annan orsak dertill". När Fredrika inte sett Lotta 
på ett tag och därför frågat Anna Brita var hon kunde finnas, fick hon olika 
svar. I samband med att Anna Brita Persson häktades den 16 december 1862 
som misstänkt för stöld, befann sig Fredrika i Anna Britas bostad och fann 
då en rentvättad kuddvar som tidigare lånats ut av Fredrika. Kuddens stopp
ning som bestod "endast af klutar" hade legat kringströdd på golvet i den 
tidigare nämnda skrubben. Fredrika stoppade in klutarna i varet utan att hon i 
mörkret närmare hade undersökt dem trots att hon fann att somliga av dem 
kändes "särdeles hårda". Hon hade sedan själv använt kudden fram till efter
följande julhelg. Då uppkom blodfläckar utanpå kuddvaret. När hon under
sökte närmare hur dessa fläckar kunde uppkomma, fann hon att klutarna 
"varit alldeles hoptorkade af blod, hvarmed de varit genomdränkte". 

Ytterligare ett vittne, hustrun Amalia Göddicke, berättade att Lotta Andreas
dotter bott hos henne sedan februari 1862. Under de sista sex à sju veckorna 
fram till dess att hyresgästen försvann hade hon flera gånger vaije vecka haft 
besök av Anna Brita Persson. Enligt vad Lotta berättat för Amalia hade 
Anna Brita fått pengar av henne för att hon skulle skaffa henne tyger "från 
utrikes ort". Senast Lotta sågs av Amalia var den 25 oktober 1862 då hon 
mellan elva och tolv på förmiddagen i sällskap med Anna Brita besökte sitt 
rum. Lotta hade då tagit upp och räknat igenom sina pengar, som enligt 
Amalia måste ha uppgått till minst två hundra riksdaler. Lotta hade i detta 
sammanhang sagt att hon skulle bege sig till Almedahls fabrik för att betala 
en skuld, men hade samtidigt känt sig illamående. Anna Brita hade då erbju
dit henne att följa med till fabriken, varpå de två lämnade rummet. 

159 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Pigan Carolina Mattsson berättade i sitt vittnesmål att Lotta Andreasdotter 
klagat över att Anna Brita Persson lurat av henne mycket pengar. När Caro
lina tillsammans med en manlig bekant, Andreas Börjesson, den 27 oktober 
1862 besökte Anna Brita för att höra efter var Lotta kunde befinna sig, såg 
Anna Brita blek ut och hade "gråtande uttryckt sin ledsnad öfver att Lotta 
Andreasdotter bortkommit". För Andreas Börjesson hade hon när de mötts 
vid senare tillfallen uppgivit "än ett, än ett annat ställe" dit Lotta skulle ha 
begivit sig. Carolina hade vid ett av hennes besök i makarna Perssons bostad 
funnit ett papper som pigan menade var ett blad från en bok där Lotta 
antecknade sina fordringar. 

Två sjötullsvaktmästare, Betz och Andersson, hade, med undantag av 
middagstimman mellan tolv och ett mitt på dagen, haft bevakning av ång
fartyget Harleqvin från dess ankomst till Göteborg den 25 oktober 1862 
mellan klockan åtta och nio på förmiddagen och fram till ettiden den efter
följande natten. De hade under denna tid inte sett "några fruntimmer från 
land besöka fartyget" med undantag av att en tjänsteflicka hämtat ett "frun
timmer" som ankommit med fartyget som passagerare. Befälhavaren på ång
fartyget, John Dyson, hade dessutom upplyst polisen om att ingen i hans 
besättning som anlände till Göteborg den 25 oktober hade namnet 'Winker'. 
Dessutom hade hela besättningen med undantag av en matros vid namn 
Walter mönstrat på fartyget inför resan till Göteborg. Ingen i hans besättning 
kunde tala svenska och ingen hade setts bära röd skjorta. 

Innan rådhusrättens dom avkunnades aktualiserades frågan om att undersöka 
Anna Brita Perssons 'sinnesbeskaffenhet'. Hon hade under rannsakningarna 
efterhand böljat uppträda alltmer besynnerligt. Bland annat väcktes frågan 
om hon simulerade sinnessjukdom. Den 19 augusti 1863 beslutade därför 
rådhusrätten i Göteborg om att en sådan undersökning skulle genomföras. 
Den genomfördes av 'cellfangelseläkaren' A M Thunberg, som den 14 
december översände sitt protokoll till Sundhetskollegiet. Beträffande Anna 
Brita Perssons allmänna hälsotillstånd kunde Thunberg konstatera att: 

I . . .  I  h o s  h e n n e  u p p t ä c k t s  e n  t u m ö r  i  v ä n s t r a  s i d a n  a f  b u k e n ,  s t r a x t  u n d e r  
refbensranden hvilken tumör sannolikt är af kräfta rtad natur, att döma af 
dess knöliga yta och från densamma uppåt, nedåt och åt sidorna utgående 
hårda smärtande stränga r. Åkomman är dessutom åtföljd af en för när
varande svårförklarlig urin-rentention. Smärtan af knölen, läkarens och 
biträdes tätare besö k för nödig katetrisering, m. m., jemte fömemligast 
den hos henne väckta tanken, att möjligen till följe af åkomman, få dö en 
naturlig död, vållade, i min tanke, bortläggandet af föreställningen /.../. 
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När det gällde Anna Brita Perssons 'sinnesbeskaffenhet' menade Thunberg 
att hon "icke visade några tecken till sinnesrubbning, men var af kroppslig 
åkomma så angripen att hon af vaktbetjäningen måste bäras inför rätten". 
Sundhetskollegiet skrev i s itt utlåtande den 21 december 1863 med ledning 
av Thunbergs protokoll: 

/  . . .  /  a t t  d e n  a n t a g l i g e n  s i m u l e r a d e  s i n n e s r u b b n i n g e n ,  s o m  l ä k a r e n  f ö r u t  
befarade möjligen kunde b lifva verklig, af, utom vana samvetsqval, fort
farande fängelselif, med förtviflan öfver att icke återvinna friheten, 
oaktadt att fortsatt förnekande af all brottslighet, böljade i Oktober månad 
aftaga och sedermera helt och hållet försvinna, hvilket förändrade förhåll
ande läkaren trodde s ig såsom anledning kunna tillskrifva en hos henne 
upptäckt elakartad tumör och hennes deraf väckta tanke att möjligen få dö 
naturlig död, men att, ehuru hon sålunda bortlagt föreställningen och 
syntes undergifven sitt öde, hon likväl icke i ringaste mån visat benägen
het, för att ändra sin gjorda eller afgifva en sanningsenlig bekännelse om 
den brottslighet, hvarför hon är åtalad; förklarande emellertid fä ngelse
läkaren Thunberg, att ofvannämnda hustru Anna Brita Persson "numera 
är fullkommligt klok och vid sina sinnens fulla bruk, utan ringaste antyd
ning till sinnessjukdom" 

Sundhetskollegiet fann mot bakgrund av detta ingen anledning att inta Anna 
Brita Persson för vård på 'hospital' eftersom Sundhetskollegiet ansåg sig ha 
"grundad anledning att instämma i fangelseläkaren Thunbergs / ... / 
yttrande". Sedan rådhusrätten i Göteborg i sitt utslag av den 22 februari 
1864, som nämnts inledningsvis, lämnat mordåtalet mot Anna Brita Persson 
'på framtiden', prövade så Göta Hovrätt den 17 mars 1864 rådhusrättens 
utslag. Hovrätten kom fram till samma slutsats som rådhusrätten. 

Anna Brita Persson kom efter hovrättsutslaget att, som det hette, 'insättas på 
bekännelse'.230 Hon intogs först på Norrköpings straffcellfångelse och 
betraktades vid ankomsten som "frisk och arbetsför" och beskrevs som "1,60 
mtr lång, svart hår, blå ögon, näsa rak [och] ovalt ansigte". Snart överfördes 
hon emellertid till Norrmalms kvinnofangelse i Stockholm där hon, förmod
ligen svårt anfäktad av sin sjukdom och efter endast tre dagars begrundan, 
avgav full bekännelse. Hennes straff omvandlades efter benådning till livs
tids straffarbete och hon transporterades tillbaka till Norrköping. Vid tre 
olika tillfallen återkom Anna Brita till Norrmalm för operation. I handlingar 
från Fångvårdsstyrelsen för år 1868 kan man exempelvis läsa följande: 

230 Om detta, se Inger 1976. 
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Den sorgligt ryktbara Anna Brita Persson från Göteborg, 35 år gammal, 
uppgifver sig hafVa för omkring 5 år sedan märkt en valnötstor knöl på 
venstra sidan innanför huden, tätt intill nedersta (rätt are 10:de) refbens-
randen, och som med lätthet kunde skjutas upp öfver nämnde refbens öfre 
rand. Den värkte något redan då och fortfor dermed under 2:ne år. 
Ungefär vid denna tid begick hon det grymma brott, för hvilket hon 
häktades; under vistandet i fängelset behandlades hon med flugor och 
annat, hvarigenom värken försvann. !... I Tumören hade då rätt betydligt 
tilltagit i storlek och ansågs visserligen operabel, men i ovisshet derom 
huruvida ej patienten snart kunde komma att lida dödsstraff, ansågs ingen 
operation då böra ifrågakomma. Efter att hafva blifvit benådad från 
dödsstraffet och erhållit lifstidsfängelse affördes hon till Norrköping, der 
hon sedan vistats. Knölen hade alltjemt tilltagit i storlek och åter blifvit 
säte för smärtor, men dock egentligen lifliga endast då hon ansträngt sig 
med arbete eller kläderna tryckt på densamma. Patienten, s om eljest var 
och såg frisk ut, yrkade m ed enträgenhet på operation o ch blef för den-
sammas undergående flyttad till Stockholm. /... /231 

Efter att man beskrivit tumören som påstods vara tio tum lång och mellan 
2Vi och 6 tum tjock mer ingående, omtalas i årsberättelsen att en lyckad ope
ration genomfördes av professor Rossander den 27 maj "under fullkomlig 
kloroformsömn".232 Eftersom tumören återkom genomfördes två ytterligare 
operationer på Anna Brita, dels år 1870 och dels 1871. Efter sista operatio
nen konstaterades att patienten "under några dagar [var] temligen klen, men 
hemtade sig snart. Efter 5 veckor, då såret redan var läkt, uppträdde en 
inflammation af bukhinnan / ... /. Äfven denna förlöpte lyckligt, och 
patienten återskickades frisk den 19 juni".233 Någon ytterligare operation 
finns inte omnämnd. Återställd transporterades därefter Anna Brita Persson 
åter till Norrköpingsfangelset. Från hennes vistelse där vet man att hon den 
30 oktober 1875 bestraffades med 'mörk cell' "för olofligt tillgrepp" i enlig
het med ett utslag i Norrköpings rådhusrätt. Såväl den 5 februari 1886, den 
13 mars 1891 som den 17 november ansökte Anna Brita om nåd från sitt 
fängelsestraff men nådeansökningarna avslogs. I stamrullan rörande Norr
köpings fangvårdsanstalt kan man avslutningsvis läsa följande: 

231 Fångvårdsstyrelsens årsberättelse för år 186 8, bil 2, t illsänd författaren av Hans Arnelund, 
Uppsala. 
232 Ibid . 
233 Fångvårdsstyrelsens årsberättelser för år 1870, bil 3, och Fångvårdsstyrelsens årsberättelse 
för år 1871, bil 4. Även dessa handlingar tillsända författaren av Hans Arnelund, Uppsala. 
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Enligt Kongl. Majts Nådiga utslag den 7/11 1895 förskonad från vidare 
straffarbete och den 25 i samma månad frigifven och förpassad till 
Kopparslagaremästaren O Bergstrand i Norrköping, hvilken förbundit sig 
lemna henne vård och sysselsättning.234 

Diskussion 
Om man läser rättegångsprotokollen 'mellan raderna' och utgår från att det 
rörde sig om ett rånmord, och samtidigt beaktar att den tilltalade och till slut 
dömda Anna Brita Persson var en kallt beräknande person i brist på vaije 
form av empati, skulle en rekonstruktion av fallet fa sin alldeles bestämda 
karaktär: När det gäller den tid som förflöt från det att Lotta Andreasdotter 
kom till staden någon gång under augusti månad och fram till den 25 oktober 
då hon sannolikt mördades, kan man anta att hon uppenbarligen omgående 
råkade i händerna på den förslagna Anna Brita. Det var sannolikt inte så lätt 
för henne som landsortsbo att rätt värdera de kontakter hon behövde för att 
omsätta de uppdrag hon hade fått av sin far. Med Wirths ord förlorade hon 
"det moraliska stöd och den känsla av delaktighet" som följde av att hon tog 
sig till Göteborg med dessa avsikter.235 Lotta tyckte sig finna att Anna Brita 
var i 'samma ärende' som hon. Anna Brita hade även de 'rätta' kontakterna, 
så varför skulle hon inte ta vara på denna möjlighet att snabbt effektuera 
beställningen hemifrån? 

Mycket talar för att Anna Brita 'arbetade' i maskopi med andra, förmodligen 
med sjömän som kunde vara utlänningar men troligtvis svenskar som kunde 
lite engelska. Hon visste att Lotta tidvis bar på en hel del pengar, som hon 
antagligen av oförstånd visade upp vid olika tillfallen. Det gällde då för 
Anna Brita att på något sätt få Lotta att avvara dessa pengar i utbyte mot att 
hon skulle tro att pengarna i efterhand skulle omsättas i de tyger hon uppen
barligen ville ha för dem. Lotta blev på detta sätt lurad in i ett sammanhang 
som hon, med hederliga avsikter men som utanförstående, helt enkelt sak
nade förutsättningar att hantera. Denna belägenhet hos Lotta hade Anna 
Brita sannolikt snabbt insett. När pengarna dessutom väl var på avvägar sett 
med Lottas ögon, bestod nästa fas i att Anna Brita skulle göra sig av med 
henne. Sedan detta var gjort skulle ingen kunna veta var hon egentligen 
befann sig, och snart skulle hennes bekanta sluta fråga efter henne. Anna 
Brita räknade förmodligen med att Lottas relationer i den urbana miljön var 

234 Uppgifter om Anna Brita Perssons vistelse vid Norrköpings Straff- och Arbetsfangelse för 
kvinnor är häm tade frän han dlingar vid Vadstena landsarkiv, Kriminalvårdsanstaltens i 
Norrköping arkiv, D III a 1: 11, fol 10, No 4339. 
235 Wirth 1938/1971:165. 

163 



Ulf Dnigge och Simon Lindgren 

lika 'ytliga, anonyma och kortvariga' som hennes egna, för att återigen an
knyta till Wirth.236 Detta var sannolikt Anna Brita Perssons bestialiska plan. 

Betraktar man detta i relation till de dagar som de olika inslagen i detta rån
mord inbegriper, kan man konstatera att Anna Britas förutsägelser i stort sett 
slog in. Om rånmordet enligt snickaren Lindbergs iakttagelser inträffade den 
25 oktober, böljade nära bekanta, paret Carolina Mattsson och Andreas 
Böijesson, tämligen omgående fråga efter Lotta, bl a den 27 i samma månad. 
Sedan dessa vid några tillfallen fått undvikande svar och efterhand gett upp 
möjligheterna att den vägen bringa klarhet i var Lottas fanns, krävdes som vi 
sett ett annat brott, en tämligen trivial stöld, för att Anna Brita Persson slut
ligen skulle fastna i polisens garn. Gripandet inträffade den 16 december. 
Inte förrän den 22 i samma månad, eller nära två månader efter försvinnan
det och sedan man förmodligen hunnit syna de flesta skrymslena i det hus 
där Anna Brita bodde, fann man slutligen det stympade liket efter Lotta och 
kunde först därefter mer energiskt anfäkta Anna Brita med frågor om hennes 
roll beträffande mordet. 

Det som kan antas känneteckna en snabbt växande stad är bl a glesa sociala 
band mellan sedan länge bofasta, nyinflyttade och tillfälligt besökande från 
den omgivande landsbygden. Detta kännetecken kan sägas ha spelat Anna 
Brita Persson i händerna när hon iscensatte det brutala rånmordet. Grannarna 
böljade visserligen snabbt misstänka att allt inte stod rätt till, men deras iver 
avtog efterhand, och att 'rota i' vad den mystiska Anna Brita Persson hade 
för sig ansågs kanske inte vara så 'hälsosamt'. Själv levde förmodligen Anna 
Brita i vad man skulle kunna beteckna som en 'skuggvärld'. I denna värld 
hade hon knappast vänner som såg som sin primära uppgift att hjälpa ord
ningens väktare att klara ut vad som låg bakom Lottas försvinnande. På mot
svarande sätt kan Lottas situation beskrivas. Såväl det geografiska avståndet 
till hennes hem som den 'sociala distansen' som förelåg mellan hennes 
landsbygd och den livliga, gryende storstaden, mellan 'den personliga och 
emotionella kontroll' som hennes hemmiljö utövade och bristen på 'mora
liskt stöd' som hon fick uppleva i Göteborg,237 var omständigheter som 
knappast var lätta att övervinna. Samtidigt bidrog detta till att det slutliga av
görandet i detta fall drog ut på tiden. 

Givetvis var Anna Brita Persson med all sin uppenbara känslokyla en person 
för vilken man idag skulle fastslå någon psykopatologisk diagnos. Detta låg 
även i luften innan domen skulle avkunnas i och med att hon då sinnesunder-
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söktes. Hennes svåra kroppsliga sjukdom gjorde av allt att döma att den 
läkare som bedömde henne inte fullföljde sin undersökning av hennes 
'sinnesbeskaffenhet' utan lät denna fråga mer eller mindre bero. 'Hon skulle 
ju ändå snart avlida', tycks läkaren ha resonerat. 

Vad vi här har illustrerat rör vad den sociala och mentala distansen såväl 
mellan stad och land som mellan grannar och vänner i allra värsta fall kunde 
föra med sig. Det fall som nu följer illustrerar ytterligare inslag som anknyter 
till detta tema. 

En bisarr extrainkomst238 

Inledningsvis gjordes det generella antagandet att vissa händelser i hög grad 
kan vara präglade av de specifika sociala förutsättningar som omger händel
serna ifråga och att detta sannolikt även borde gälla grova våldsbrott. Det fall 
som nu kommer att redovisas och diskuteras har inslag som avgjort illustre
rar detta antagande. Detta gäller såväl de sociala omständigheter som omgav 
fallet som hur de sociala relationerna mellan de inblandade framträdde i 
rannsakningshandlingarna. I själva verket hade kedjan av händelser som 
löper genom detta fall sannolikt små förutsättningar att kunna uppträda i en 
landsbygdsmiljö. Skälet till detta kommer vi att diskutera efter redovis
ningen av fallet. 

Från rannsakning till dom 
Det mål som är aktuellt här behandlades vid rådhusrätten i Göteborg under 
några månader i slutet av 1898 och böljan av 1899. Fallet, som även föran
ledde ett visst massmedialt intresse, hade följande inslag: Handelsbiträdet 
Alma Augustsdotter hade den 15 september 1898 gjort en anmälan till poli
sens detektiva avdelning i Göteborg om att hon ville återfå ett barn som hon 
mer än ett halvt år tidigare lämnat till en kvinna i Göteborg. Denna kvinna, 
som sade sig heta 'Nelly Elfström', titulerade sig hustru och bodde på Skol
gatan 12.1 samband med denna anmälan uppenbarades tämligen omgående 
omständigheter som handelsbiträdet knappast skulle ha kunnat ana sig till i 
förväg. I så fall hade hon givetvis under inga omständigheter lämnat ut sitt 
nyfödda barn till 'Nelly Elfström'. 

238 De källor som utnyttjats for att framställa nedanstående redogörelse utgörs, om inget annat 
anges, dels av ran nsakningshandlingar frå n rå dhusrätten i Göt eborg fr ån d en 8, 15, 22 och 
29/10, 12 och 26/11, 24 och 30/12 1898 samt 14, 21 och 28/1 1899 (AId: 34-35, 2 avd), 
förvarade vid Landsarkivet i Göt eborg, och dels av Göta hovrätts utslag från den 27/2 1899, 
förvarad vid Göta Hovrätts arkiv i Jönköping. 
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'Hustrun Nelly Elfström' visade sig i själva verket vara den ogifta Pernilla 
Tufvesson239 som, när hon efter denna anmälan anhölls den 16 september, 
redan var känd av polisen. Hon var nämligen tidigare straffad för andra 
resans stöld,240 förfalskning och bedrägeri. Hennes bakgrund var följande: 
Hon var född den 30 maj 1858 i Onsby församling, Kristianstads län, som 
dotter till smeden Tufve Jonsson och hans hustru Karna, som båda var av
lidna. Modern avled när Pernilla bara var sex år gammal och fadern när hon 
uppnått nitton års ålder. Efter moderns död hade Pernilla upptagits som 
fosterbarn hos bonden Per Jonsson på hemmanet Nybygget i hennes födelse-
församling. Där vistades hon fram till dess hon var tolv år gammal. Vid 
denna ålder kom hon att hamna i Gullarp hos sin syster Sissa Tufvesdotter 
och hennes make, arbetaren Sven Persson. Från och med fjorton års ålder 
hade hon tjänst hos hemmansägare i omkringliggande byar och i trakten av 
Eslöv. År 1891 flyttade hon till Helsingborg och begav sig därifrån till Göte
borg i oktober 1894.1 samband med att hon kom till Göteborg flyttade hon 
genast samman med måleriarbetaren Axel Edvard Elfström, som hon träffat 
redan under sin vistelse i Helsingborg. Vid inflyttningen antog hon namnet 
Nelly Elfström. Fram till oktober 1897 bodde paret på Paradisgatan 1. 

Av vad som i övrigt hade framkommit om Pernilla Tufvesson kan här näm
nas att hon en kortare tid gått i skola och kunde både läsa och skriva. År 
1887 blev hon dömd till tio månaders och fem dagars straffarbete för första 
resans stöld och bedrägeri, ett straff hon avtjänade vid cellfängelset i Ystad. 
År 1891 blev hon av Rådhusrätten i Malmö dömd till straffarbete i två år för 
andra resans stöld, förfalskning och bedrägeri. Efter avtjänat straff vid läns-
fangelset i Kristianstad frigavs hon den 1 januari 1894. 

Sedan augusti 1896 hade hon haft vårdnaden av en flicka som hette Alice 
Linnéa Esmeralda och var född den 21 mars 1896. Detta barn hade då
varande fabriksarbeterskan Gerda Andersson från Göteborg lämnat till 
henne. I samband med att vårdnaden av flickan överläts, gjordes en överens
kommelse om att en ersättning på 15 kronor i månaden skulle betalas till 
Pernilla fram till dess Gerda Andersson tog tillbaka barnet i böljan av 
december 1897. Pernilla Tufvesson sade sig dock ha fast sig så mycket vid 
flickebarnet att hon snart erbjöd sig att utan någon som helst ersättning även 
fortsättningsvis vårda barnet. Under julhelgen fick hon därför ånyo vård
naden om barnet. Den 1 oktober 1897 flyttade Pernilla Tufvesson och 
Elfström till en bostad bestående av ett rum och kök på Skolgatan 12. Hon 
menade sedermera inför rådhusrätten att de två vid denna tid saknade såväl 

239 1 handlingarna även benämnd 'Tufvesdotter'. 
240 Det vill säga dömd en andra gäng för stöld. 
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arbeten som tillräckliga medel för att kunna försöija sig. Det var dessa 
omständigheter som låg bakom idén om att mot betalning ta sig an ytter
ligare fosterbarn trots att Elfström avrådde henne från detta. När han så 
avreste för att söka arbeten på andra orter, bl a i Linköping, lät hon under 
november månad 1897 införa en annons i Göteborgs Aftonblad, under
tecknad 'Hustru Nelly Elfström' och med hänvisning till adressen Skolgatan 
12.1 annonsen kunde man läsa att "Fosterbarn önskas som arf och eget" och 
att ersättning kunde erläggas "antingen mot månadsbetalning eller en mindre 
summa på en gång". Detta hade hon själv skrivit efter att ha tagit del av hur 
motsvarande annonser kunde se ut i tidningen. Annonsen resulterade i att 
Pernilla den 29 december 1897 besöktes av ogifta Ida Augusta Johansdotters 
fastman,241 maskinisten Karl Jem. Med denne kom hon överens om att hon, 
mot en betalning av två hundra kronor, skulle bli fosterförälder till ett barn 
som Jems fästmö förväntades föda någon gång i mitten av december. 

En dag under december månad 1897 fick Pernilla TufVesson, återigen med 
anledning av samma annons, ytterligare ett besök, denna gång av tidigare 
nämnda, ogifta handelsbiträdet Alma Augustsdotter.242 De två slöt ett avtal 
om att Pernilla, mot en kontant ersättning på totalt trehundra kronor, skulle 
åta sig vård och underhåll av det barn, som Alma Augustsdotter väntades 
föda någon tid därefter. Ett skriftligt kontrakt upprättades mellan Pernilla 
TufVesson, Alma Augustsdotter och hennes fastman, 'månadskarlen' Emil 
Johansson. Av detta kontrakt framgick att Pernilla skulle erhålla etthundra 
kronor i samband med att barnet överlämnades, femtio kronor den 24 juni 
1898, femtio kronor den 24 december samma år och vidare femtio kronor 
såväl den 24 juni som den 24 december nästföljande år. I avtalet ingick 
också att barnet skulle vara hennes eget för alltid. I samband med att kon
traktet skrevs, erhöll hon dessutom tio kronor i handpenning. 

Den 1 januari 1898 lämnade Ida Augusta Johansdotter sitt barn, en 'gosse' 
vid namn Karl Ivar Sanfrid, född den 15 december. En vecka senare erhöll 
dessutom Pernilla TufVesson d en avtalade summan om tvåhundra kronor. 
Den 1 februari 1898 emottog hon en 'gosse' vid namn Harry Waldemar, som 
Alma Augustsdotter fött den 17 januari. I samband med överlämnandet av 
detta barn erhöll Pernilla de resterande nittio kronorna av det överenskomna 
beloppet. 

2411 handlingarna även med efternamnet Sandström. 
242 1 handlingarna har hon även efternamnet Gustafsson. Hon var i tjänst hos handlaren Oscar 
Bäcksin och bo dde vid den tidpunkt då h on kontaktade Pernilla Tufvesdotter på Ascebergs-
gatan 13 i stadsdelen Landala. 
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De båda fostersönerna Karl Ivar Sanfrid och Harry Waldemar kom således 
på likartade sätt att hamna hos fostermodern Pernilla Tufvesson. Det barn 
hon sist fick i sin vård, Harry Waldemar, var, trots att det enligt henne blivit 
uppfött på en blandning av mjölk, vatten och socker och 'vårdats väl', stän
digt skrikigt och besvärligt. Barnet hade, som hon senare uttryckte det i 
rätten, inte lämnat henne någon ro varken dagar eller nätter. Fästmannen Elf-
ström, som tidvis befann sig i bostaden, böljade alltmer uttrycka missnöje 
över att hon anskaffat fosterbarnen. Snart flyttade han därför ifrån Pernilla. 
Grannarna klagade över att barnen skrek; man bultade i väggarna och ropade 
åt henne att få tyst på dem. Redan tre dagar efter att hon mottagit Harry 
Waldemar lät hon så i Göteborgs Aftonblad infora ännu en annons. Den nya 
annonsen hade följande lydelse: "Ett fosterbarn önskas bortlemnas som arf 
och eget mot en liten summa på samma gång, svar till 'N' Aftonbladets 
annonskontor". När en och en halv vecka gått var barnet enligt henne mer 
skrikigt än vanligt, vilket bidrog till att hon inte fick sova på nätterna. Barnet 
befann sig under natten i en gungstol bredvid Pernillas säng. För att få tyst 
på barnet tog Pernilla vid ett tillfälle huvuddynan från sin egen säng och lade 
den över barnets huvud. Där blev därefter dynan liggande i ungefar en kvart. 
Eftersom bamet fortfarande skrek och kved när dynan togs bort, tryckte hon 
dynan med sin ena hand mot barnets mun och höll dynan hårt i detta läge i 
cirka fem minuter tills barnet blev alldeles tyst. När dynan så togs bort fann 
Pernilla att barnet endast drog några svaga andetag för att kort därpå upphöra 
att andas. Pernilla tog då upp barnet i sina armar och 'vyssjade' det en stund 
i tron att "lifvet skulle återvända". När hon trots dessa ansträngningar snart 
blev klar över att barnet avlidit, lades det tillbaka i gungstolen, medan hon 
själv gick av och an i rummet resten av natten. Påföljande morgon lade hon 
barnets kvarlevor bland de sängkläder som fanns i en 'liggsoffa' i köket. Där 
fick kvarlevorna sedan ligga i tre dygn utan att hon vågade omnämna för 
någon att bamet hade avlidit. Vid två- eller tretiden på eftermiddagen på 
fjärde dagen efter barnets död gjorde hon så upp eld i kakelugnen och lade 
sedan kvarlevorna där insvepta i ett lakan. Efter cirka en timme återstod 
endast aska. Ytterdörren till hennes rum hade hon redan tidigare reglat från 
insidan. I rummet fanns vid detta tillfälle endast fosterbarnen Alice Lirniéa 
Esmeralda, som hon ju fick vårdnaden om redan i augusti 1896, och tidigare 
nämnde Karl Ivar Sanfrid. 

När det så gäller det andra fosterbarnet, Karl Ivar Sanfrid, skulle detta barn 
redan när det överlämnades till Pernilla Tufvesson enligt henne ha varit 
svagt och sjukligt. Barnet tynade efterhand alltmer bort genom att vägra inta 
den föda av mjölk, vatten och socker som Pernilla försökte ge det. Pernilla 
hade vid två tillfallen rådfrågat läkare vid barnsjukhuset i Göteborg om bar
nets skötsel, varav första tillfallet inträffade i början av februari och det 
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andra i slutet av maj. Barnet hade vid båda dessa tillfallen blivit ordinerat 
medicin, samtidigt som den läkare som konsulterats givit föreskrifter om 
vilken mat barnet skulle ha. Trots att Pernilla, enligt vad hon sedermera inför 
rätten försäkrade, gav barnet den ordinerade medicinen och försökte följa de 
föreskrifter som läkaren givit henne, fortsatte barnet att vara skrikigt. Bar
nets skrik hade dessutom tilltagit natten innan barnet avled veckan före 
midsommaren 1898. Pernilla sade sig inte ha haft någon misstanke om att 
barnet skulle kunna avlida förrän morgonen därpå då hon satt lutad över den 
vagn i vilken barnet låg. Plötsligt hade hon då märkt att barnets andning 
avtog. Hon hade trots detta fortsatt att vagga barnet i ungefär en timme fram 
till dess barnet avled vid tiotiden på morgonen. Efter detta lagade hon mid
dag. Sedan hon därefter svept in barnets kvarlevor i ett täcke och lagt dem i 
en korg, låste hon in dem i en vedbod i anslutning till bostaden. 

En vecka senare flyttade Pernilla Tufvesson in korgen med barnets kvarlevor 
i bostaden som sedan brändes upp i kakelugnen. När allt 'förbränts' efter 
cirka en timme, tog hon ut askan ur ugnen och kastade den på sophögen. 
Under den tid hon var sysselsatt med allt detta hade endast den tvååriga 
flickan Alice Linnéa Esmeralda befunnit sig i rummet. 

Pernilla TufVesson nämnde ingenting om barnens dödsfall för någon. I polis
förhören uppgav hon till att böija med att hon lämnat bort Harry Waldemar 
omkring fjorton dagar efter att hon mottagit honom. Hon sade sig ha lämnat 
barnet till en 'okänd' kvinna emot att hon själv erhållit tvåhundra kronor. 
Barnets biologiska moder Alma Augustsdotter hade upprepade gånger, ovet
ande om att barnet de facto avlidit, besökt Pernilla och begärt att få se sin 
son. Vid ett av dessa tillfallen hade hon då visat den andra fostersonen, dock 
iklädd Harry Waldemars kläder. Vid andra tillfallen hade Pernilla Tufvesson 
gett olika och sinsemellan motstridiga uppgifter om barnet och hade dess
utom varskott Alma Augustsdotter om att hon själv skulle flytta till Halm
stad. Inför den föregivna avresan hade Pernilla TufVesson begärt att få 25 
kronor till respengar av Alma och mottagit tolv kronor och femtio öre. Vid 
midsommartid hade så Pernilla uppsökt Alma och sagt att hon just kommit 
på besök från Halmstad. Hon hade vid detta besök mottagit ytterligare 25 
kronor. Slutligen uppgav hon för Alma att sonen lämnats bort till en kvinna 
vid namn Lovisa Månsson eller Andersson i Uddevalla, som läst den tidigare 
omnämnda annonsen hon låtit införa i Göteborgs Aftonblad redan tre dagar 
efter att hon fick barnet i sin vård. För att bestyrka sitt påstående om att bar
net skulle befinna sig i Uddevalla visade Pernilla Tufvesson upp ett brev 
skrivet i Lovisa Månssons namn. Brevet innehöll dels "tacksägelser" för de 
pengar Lovisa Månsson skulle ha erhållit för Harry Waldemar och dels 
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underrättelse om att barnet befann sig väl. Vid rannsakningen inför rådhus
rätten den 8 oktober erkände Pernilla Tufvesson att hon själv författat detta 
brev. Pernilla Tufvesson hade dessutom i polisförhör uppgivit at t Karl Ivar 
Sanfrids moder vid något tillfälle under midsommaren 1898 skulle ha hämtat 
sitt barn utan att hon haft någon vetskap om detta och att hon inte heller 
visste var barnet därefter befann sig. 

Den 3 september 1898 lät så Pernilla Tufvesson återigen införa en annons i 
Göteborgs Aftonblad med följande lydelse: "Ett fosterbarn önskas, ej under 
ett halft år gammalt, en mycket liten summa begäres på en gång, svar till 
'Ella' filialkontoret Andra Långgatan No 18". Ogifta Emma Karolina 
Johansson, anställd hos 'nykterhetsvärdshusidkaren' Berndtsson, hörsam
made annonserbjudandet och besökte Pernilla Tufvesson den 11 september. 
Hon förklarade vid detta besök att hon önskade lämna bort dottern Astrid 
Margareta, född den 16 juni 1898, för vård och uppfostran. Hon meddelade 
samtidigt att hon inte kunde betala någon större penningsumma "på en 
gång", men att hon var villig att vaije månad erlägga 15 kronor. Pernilla an
tog detta erbjudande och hade både detta barn och Alice Linnéa Esmeralda i 
sin vård när hon anhölls. Båda dessa barn togs då omhand av polisens detek-
tiva avdelning i Göteborg och återlämnades sedan till sina biologiska möd
rar. 

I samband med att Pernilla Tufvesson anhölls företogs även undersökningar 
av den lägenhet på Risögatan 28 i Olivedal som hon då bodde i. I kakel
ugnen i lägenheten fann man bl a benrester. Vittnen som hördes, bland andra 
grannen och sömmerskan Hilma Nygren, pekade inför rätten på den 'likgil
tighet och hårdhet' som Pernilla Tufvesson visat mot fosterbarnen. Hon 
skulle bl a med kraft ha kastat ned ett av dem i sin bädd. Den tilltalades 
fastman, Axel Edvard Elfström, hävdade emellertid inledningsvis att så inte 
var fallet. Men när de två vittnena i rätten konfronterades med varandra om 
sina skilda vittnesmål, vek sig Elfström en smula genom att hävda att han 
inte så långt efteråt mindes detaljer av detta slag. Pernilla Tufvesson medgav 
dock för sin del att hon vid något tillfälle kunde ha kastat Karl Ivar Sanfrid 
"en smula hårdt ned på bädden" när han varit "mer än vanligt besvärlig". 
Den dyna som hon hade lagt över gossen Harry Waldemars huvud hade 
dessutom enligt flera av vittnena varit av sådan storlek och tyngd, att hon 
borde ha begripit att barnet skulle komma att kvävas om dynan lades över 
dess huvud. 

Att de två barnen skulle avlidit av våda fann åklagaren, stadsfiskalen Mell-
qvist, osannolikt. I sin skriftliga plädering som han anförde vid rådhusrätten 
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den 12 november sammanfattade han sin syn på den tilltalade Pernilla 
Tufvessons skuld på följande sätt: 

Redan den omständigheten, att hon för all framtid åtagit vården o ch 
underhåll af två späda barn för det ringa priset af tillhopa 500 kronor och i 
afsigt att dermed bereda sig bergning, vittnar emot henne, som redan 
åtminstone två gånger förut beträdt brottets bana. Det är nemligen alldeles 
påtagligt, att TufVesson insett det orimliga i ett sådant åtagande, derest 
barnen kommit att lefVa en längre tid. Tufvessons omsorgsfulla försök att 
för Harry Waldemars moder dölja, att hon föru t hade ett spädt fosterbarn, 
är i detta afseende att beakta. 

Jag vill väl icke tillvita Tufvesson, att redan från böl jan hafva haft för 
afsigt att medelst handaverkan afdagataga barnen; men det antagande 
ligger dock nära till hands, att hon trott si g kunna genom vanvård eller 
mindre god behandling förkorta barnens lif och derefter handlat. Detta är 
också delvis styrkt, och sannolikt är, att den vårdslösa behandling, so m 
enligt vittnens utsago utöfVats mot barnen, kommit dem till del i högre 
grad, då TufVesson varit ensam med dem 

För bedömande af Tufvessons brottslighet är icke minst att beakta hennes 
förhållande till måleriarbetaren Elfström. Med honom har hon bott till
sammans i flera år, och ett intimar e förhållande har dem emellan egt rum. 
TufVesson har till och med under vintertiden g enom sitt arbete ensam 
försörjt dem båda. Häri ligger en tydlig förklaringsgrund till TufVessons 
beslut att, i trötts af Elfströms afstyrkande, emottaga fosterbarn mot betal
ning och till hennes dolda tanke att g enom vanvård afdagataga dem, för 
att dymedelst bereda sig en vinst. Denna tanke har vunnit sin fulla m og
nad hos TufVesson, då Elfström, uppretad öfVer att hafva funnit ej blott 
Carl Ivar Sanfrid utan äfVen Harry Waldemar i hemmet, genast flyttat 
derifrån, ty redan halfannan vecka derefter fullbordade TufVesson sitt dåd 
emot Harry Waldemar, hvilket ock hade till följd, att Elfström, af 
TufVesson underrättad om hennes falska förebärande att barnet lemnats i 
annan fostermors vård, korr t derefter på TufVessons begära n återflyttade 
till henne. Likaså är ock att beakta, att Carl Ivar Sanfrid försvann från 
jordelifVet korrt efter det TufVesson för Elfström uppgifvit, att hon ämna
de sända detta gossebarn till landet. Visserligen påstår TufVesson, att 
denna hennes uppgift egt rum först efter barnets död, men Elfström har 
edligen försäkrat, att uppgiften skett under det barnet låg i en vagga och 
således före dess död. 

Rådhusrätten fann i linje med åklagarens plädering att Pernilla Tufvessons 
uppgifter om hur fostersonen Harry Waldemar dött saknade trovärdighet och 
att hon, i uppsåt att döda, berövat 'gossen' livet. Rådhusrätten menade vidare 
att "bindande liknelser och omständigheter förekommit" som talade för att 
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hon uppsåtligen även dödat 'gossen' Karl Ivar Sanfrid, även om bevisningen 
när det gäller denna gosses död inte kunde anses vara fullständig. Hon be
stred för sin del såväl vad åklagaren som rådhusrätten "lagt henne till last". 

Vid länsfangelset i Göteborg inträffade på aftonen den 2 december 1898 föl
jande händelse: I den cell där Pernilla Tufvesson befann sig hade hon utan 
synbar anledning med en tung 'spottlåda' av gjutjärn anfallit 'vaktquinnan' 
Anna Sofia Jonsson. 'Vaktkvinnan' hade därvid tillfogats dels tre djupa, 
blödande sår på huvudets ena sida och dels ett smärre skrubbsår bakom ena 
örat. Till följd av dessa skador blev Anna Sofia Jonsson sängliggande i tio 
dygn och hade därutöver varit oförmögen att arbeta i sex dygn. 

Allt som allt innebar dessa åtalspunkter att rådhusrätten i Göteborg den 28 
januari 1899 kom fram till följande utslag: Pernilla Tufvesson kunde inte 
fällas för mord på Ida Augusta Johansdotters son Karl Ivar Sanfrid. Däremot 
dömdes hon för mord på Alma Augustsdotters son Harry Waldemar till livs
tids straffarbete och att förlora medborgerligt förtroende för alltid. Dessutom 
dömdes Pernilla Tufvesson för misshandeln av Anna Sofia Jonsson till 
straffarbete i ett år. Pernilla Tufvesson förnekade brott och anförde därför 
besvär över denna del av domen. Eftersom även Anna Sofia Jonsson över
klagade den ur hennes synpunkt milda domen för misshandeln, underställdes 
målet som helhet Göta hovrätts prövning. Där togs målet upp till behandling 
den 27 februari 1899. Medan Anna Sofia Jonssons besvär lämnades därhän 
eftersom hon enligt hovrätten inte hade "framställt answarspåstående emot 
Pernilla Tufvesdotter" vid rådhusrätten, prövades Pernillas överklagande. 
Trots att hovrätten konstaterade att någon fullständig bevisning av att hon 
genom misshandel dödat Karl Ivar Sanfrid inte förelagts rådhusrätten, fast
ställde hovrätten rådhusrättens dom. När det gällde åtalet för mord på Harry 
Waldemar fann hovrätten Pernilla "icke vara mot sitt enständiga nekande 
lagligen öfvertygad att hafva uppsåtligen bragt nämnda barn om lifVet". 
Hovrätten menade dock att hon "genom synnerligen grof vårdslöshet och 
oförsigtighet vållat barnets död". Med anledning av denna slutsats fann hov
rätten att Pernilla Tufvesson i denna del av målet skulle dömas till straff
arbete i två år. För misshandeln fastställde hovrätten strafftiden till att om
fatta ett år och sex månader. 

Den massmediala bevakningen av målet 
En artikel infördes i Göteborgs-Posten (GP) den 17 oktober 1898, när de två 
första sessionerna vid rådhusrätten ägt rum. I den refererades under rubriken 
"Pernilla Tufvesson inför rätta" huvuddragen i vad som kommit fram i målet 
fram till dess. Några detaljer i artikeln röjer att reportern måste ha varit 
närvarande i tingssalen under rannsakningen. Detta kan man exempelvis 
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sluta sig till i och med att några inslag som berörde den tilltalade Pernilla 
TufVessons uppväxt kom med i artikeln men saknades i rannsakningshand-
lingama. I artikeln gjordes påpekanden om att TufVesson endast vid två till
fallen under rannsakningen visade någon 'rörelse' inför rätten. Rannsak-
ningshandlingarna var i själva verket genomgående tämligen sparsmakade 
när det gällde att kommentera den tilltalades egna reaktioner inför anklagel
serna. 

Den 31 oktober, då ytterligare två rannsakningstillfallen ägt rum, fanns en 
kort artikel införd i samma tidning under rubriken "Bamamörderskan åter 
inför rätta". Redan av rubriken kan man konstatera att rubriksättaren, 
förmodligen artikelförfattaren, långt innan domen avkunnats, tagit ställning 
beträffande Pernilla TufVessons skuld. Artikeln refererade huvudsakligen 
vittnesförhören med bland andra Pernillas fastman Elfström och grannen, 
sömmerskan Hilma Nygren. Medan den senare inför rätten ju vittnat om den 
'likgiltighet och hårdhet' Pernilla visat mot fosterbarnen, refererade artikeln 
till hur fästmannen försökte dementera detta. Av artikeln framgår dessutom 
att fästmannen och vittnet Nygren konfronterades med varandra om sina 
skilda vittnesuppgifter och om hur utfallet av denna konfrontation utföll. 

Den 14 november fanns i GP en artikel införd under rubriken "Slutförhör 
med Pernilla TufVesson. Hon ändrar sin bekännelse", som bl a innehöll ett 
längre referat av vad som framkommit i rätten vid rättegångstillfallet den 12 
november. Även detta referat vittnar om att reportern befunnit sig i rätten. 
Inledningsvis beskrivs de intryck som reportern fick av den tilltalade i sam
band med att hon trädde in i tingssalen på cellfängelset i Göteborg. Så här 
framställs hon: 

Pernilla föres in. H on är en liten, hoptryckt varelse m ed gulbrun hy och 
bruna ögon som spela hysteriskt. Ett par djupa blåa båg ar under ögonen 
tala om lidandena i ensam cellen. Hon är iförd den gråa fångdräkte n med 
en hvit halsduk, som i långa snibbar faller ned öfver bröstet. 

Vi kan notera att reportern här använder den tilltalades förnamn, ett anslag 
som han fortsättningsvis konsekvent bibehåller i hela artikeln och som skil
jer artikeln från de två föregående. Efter att ha porträtterat den tilltalade, som 
närmast framställs som en ömkansvärd 'varelse', beskriver reportern inled
ningen av detta rannsakningstillfalle som tämligen odramatisk om än med en 
djupt tragisk underton: 
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Domaren läser sakta upp protokollet från förra förhöret och gör här och 
där några frågor till Pernilla. Hon gråter och håller näsduken krampaktigt 
för ansiktet, men blir så småningom lugnare. 

Därefter tätnar intensiteten i reportaget i och med att Pernilla "plötsligt, 
sakta, nästan ohörbart", påstår att hon var oskyldig till Harry Waldemars död 
och att ett av de fosterbarn hon haft sedan tidigare, 'Alice', "gjorde det". 
Denna scenförändring, som reportern tydligen fann oväntad, fick även till 
följd att Pernilla kom att framställas i en helt annorlunda dager än den hon 
inledningsvis presenterades i. Sedan artikeln refererat till domarens reaktion 
på hennes påstående om det orimliga i att en tvååring skulle kunna döda 
gossen, fortsätter nämligen reportaget på följande sätt: 

Men Pernilla fasthåller vid hvad hon nu sagt och är ytterst lugn och 
försiktig under det långa korsförhöret, som blir en följd af denna nya 
bekännelse. Vare s ig det är e n taktik, som hon rufvat ut under de långa 
celltimmarna, eller det är sanning, hon sköter sig slugt och tänker sig för 
vid hvaije svar. 

Från att ha framställts som näst intill ömkansvärd, ses Pernilla i denna sen
tens snarare som slug och listig, och anses egentligen besitta denna karaktär 
oavsett om hon talar sanning eller ej. Pernillas försök att förklara hur 'Alice' 
kunnat döda gossen, genom att ta av gossen diflaskan och trycka en 
'kautschukknapp' djupt ned i halsen på honom och därefter dölja gossen 
under en dyna under den tid Pernilla varit ute för att skaffa mjölk, refere
rades därefter i artikeln. Den tog även upp de försök som rättens ordförande 
gjorde att påtala för henne hur otrolig "en sådan uppenbarligen uppdukad 
historia" var. 

Under rubriken "Pernilla Tufvesson dömd. Lifstids straffarbete" fanns den 
28 november 1898 en smärre artikel införd i GP som huvudsakligen refere
rade rådhusrättens utslag. I artikelns avslutning beskrivs Pernilla Tufvessons 
reaktion på utslaget: "[Hon] åhörde domens uppläsning utan att visa spår af 
rörelse och aflägsnade sig med orden: 'Jag är oskyldig, jag är oskyldig till 
mord!"' 

I en notis betitlad "Pernilla Tufvessons dom" redogjordes den 30 januari 
1899 i GP för den dom som avslutningsvis avkunnades i rådhusrätten och 
som även inbegrep utslaget som följde på hennes misshandel av 'vakt-
kvinnan' Anna Maria Jonsson i fängelset. Efter att ha hört utslaget uppges 
Pernilla Tufvesson i notisen ha mottagit domen "med resignation". 
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Om producenter, avnämare och storstadsmänniskans mentalitet 
Innan sociala och mentala aspekter diskuteras, skall några stadsmiljöer som 
passerat revy i målet beröras. Ett sätt att göra detta är att utifrån rättegångs
protokollen belysa de stadsdelar som den tilltalade bodde i. Pernilla Tufves-
son fanns nämligen registrerad på tre olika adresser från den tidpunkt då hon 
anlände till Göteborg till den dag när hon anhölls. Första adressen, Paradis
gatan 1, låg i stadsdelen Stigberget som kallades, och fortfarande av tradition 
kallas, för Masthugget. Området är synnerligen kuperat. Vid den tid vi här 
rör oss i måste stadsdelen med sina branta gator ha varit tämligen svårbe
mästrad både för den som framförde kärror och för äldre fotgängare. Stads
delen låg fram till 1868 inom Örgryte församling men inkorporerades detta 
år i Göteborgs stad. Området präglades i slutet av 1800-talet av den stora 
emigrantvågen, eftersom mängder av människor passerade där på sin väg till 
amerikabåtarna. Även stadsdelens dåliga bostadsförhållanden uppmärksam
mades vid seklets sista decennier.243 I ett försök att karaktärisera boende-
förhållandena för 'de mindre bemedlade' i Göteborg, tecknade Hjalmar 
Wallqvist följande bild av just detta område: 

Området bildar en samling kullar och små berg, so m göra tomt och gatu-
regleringen ytterst svår. Gatorn a är krokiga och slingra sig oredigt i var
andra. Husen äro små, m ed högst få undantag af trä och til l största delen 
mycket bofalliga. Ehuru befolkningen mångenstädes förefaller ganska 
välmående, torde dock eländet på sina ställen vara störst i denna stads
del.244 

Det kan mot bakgrund av dessa kommentarer tyckas symptomatiskt att en 
tidigare straffad, ogift kvinna som Pernilla Tufvesson råkade hamna i just 
denna stadsdel. Förmodligen tvingades hon flytta därifrån i samband med att 
småhusbebyggelsen där revs omkring 1894. Hon hamnade då i en bostad 
med adressen Skolgatan 12, som låg inom stadsdelen Haga. 

Haga, som vi bekantat oss med redan i de två tidigare fallen i detta kapitel, 
påstås vara Göteborgs första egentliga förstad. Vi har redan varit inne på hur 
denna stadsdel såg ut under decennierna efter 1800-talets mitt. Om vi för
flyttar oss till slutet av 1800-talet beskrivs Haga som en mycket tätbefolkad 
och livfull arbetarstadsdel med en stor mängd butiker och hantverkslokaler. 
Ovannämnde Hjalmar Wallqvist skriver om stadsdelen i följande dystra 
ordalag: "Mångenstädes är eländet stort och intrycket vemodigt. Drycken-
skåpen och lasten synas här företrädesvis kräfVa sina offer".245 

243 Garellick 1998:212-213. 
244 Ibid:213. 
245 Ibid:40. 
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Under de sista månaderna innan Pernilla Tufvesson blev anhållen och häktad 
vistades hon i en bostad på adressen Risögatan 28 som låg norr om Annedal 
i en stadsdel som heter Olivedal. I slutet av 1800-talet utvecklades denna 
stadsdel till att uteslutande innehålla bostäder. Östra delen, där Risögatan 
ligger, bebyggdes med stenhus. Många arbetare bodde där och området be
traktades vid denna tid även som barntätt.246 

Detta utgjorde den fysiska ramen för Tufvessons iscensättning av sina 
bestialiska planer. Här finns emellertid även anledning till att reflektera över 
den mentala ramen för detta. Vi återkommer därför nu till Simmels analyser 
av storstadsmänniskans mentalitet och ser hur han karaktäriserar förhållandet 
mellan 'producent' och 'avnämare' i denna miljö: 

På den ekonomiska psykologins område är det väsentliga, att man under 
primitivare förhållanden producerar för en kund som beställt varan, så att 
producent och avnämare känner varandra. Den moderna storstaden 
bygger däremot nästan helt på produktion för marknaden, dvs. för full
ständigt okända avnämare, som aldrig uppträder inom de egentliga produ
centernas synfält. Båda parternas intresse får därigenom en obarmhärtig 
saklighet; det är ingen fara att deras rationellt beräknande ekonomiska 
egoism skall avlänkas genom de oberäkneliga faktorer som personliga 
förhållanden utgör. Det råder uppenbarligen en intim växelverkan mellan 
detta faktum och penningekonomin, som dominerar i storstäderna, där 
den tränger undan de sista resterna av produktion för eget bruk och av 
direkt varuutbyte, och som för var dag alltmer reducerar omfattningen av 
det arbete som utförs för personliga kunder.247 

En del analytiska förtydliganden måste göras innan man med citatet som 
utgångspunkt kan ringa in de sociala omständigheter som gjorde händelse
förloppet möjligt om än knappast begripligt i en snabbt växande stadsmiljö. I 
sin tids anda såg Simmel landsbygdens förhållanden som 'primitiva' i jäm
förelse med den 'modernitet' som staden representerade. Trots denna ut
vecklingstanke går det knappast att undgå att uppmärksamma hans allmänt 
civilisationskritiska hållning till olika företeelser i den nya utvecklingens 
spår. Ett annat drag i hans framställningssätt hänger samman med hur han 
accentuerar de fenomen han analyserar. För honom gällde att i likhet med 
andra klassiska sociologer vid denna tid åskådliggöra det kvalitativt nya, de 
inslag som således var unika i storstadens sociala och ekonomiska liv och 
som kontrasterade mot bondesamhällets. Aspekterna hårddras på sätt som 

246 Ibid: 163. 
247 Simmel 1903/1981:211-212. 

176 



Med dödlig utgång 

för tanken till Max Webers idealtypiska beskrivningar av byråkrati och av 
protestantismens etik och kapitalismens anda. 

När Simmel framhäver skillnaderna mellan landsbygden och staden gör han 
bl a detta genom att peka på relationerna mellan 'producent' och 'kund' eller 
'avnämare'. Centralt i detta sammanhang är de sociala relationernas karak
tär. I den förstnämnda typen av samhälle känner parterna varandra, i det 
senare vänder sig producenten till en 'marknad' som för denne representeras 
av okända avnämare. Vi kan nu relatera de begrepp som Simmel rör sig med 
till företeelser som är förknippade med fallet ifråga. 'Producent' skulle då bli 
synonymt med Pernilla själv, 'kunden' eller 'avnämarna' med de kvinnor 
som hoppades bli av med sina barn på ett sätt som de fann vara 'bästa ut
vägen' för dem och barnet, 'produkten' med den föregivna 'omvårdnad' som 
Pernilla mot betalning sade sig vara beredd a tt tillhandahålla, och slutligen 
'marknaden' med det behov och den därmed alstrade efterfrågan som unga, 
ogifta kvinnor i sin nöd befann sig i och som i detta fall 'möttes' av Pernillas 
'tjänster'. Vi förutsätter dessutom att 'producenten' Pernilla hade en 
personlighet som gjorde att hon utan skrupler hade förmåga att utnyttja 
andras olyckor för egen vinning i och med att hennes penningbehov helt 
undanträngde hennes eventuella empati för de barn som råkade hamna i 
hennes händer. Ett resonemang kan då genomföras i följande, i realiteten 
ödesdigra, sekvenser: 

1. Pernilla hade behov av pengar och hade samtidigt något att 'erbjuda'. 
2. Det fanns ett behov hos vissa unga ogifta barnaföderskor av att 'göra sig 

av med sina ovälkomna barn'. 
3. De ogifta barnaföderskorna kände inte Pernilla och hon i sin tur ville inte 

ha någon personlig kontakt med dem. 
4. Pernilla valde ett medel att nå barnaföderskorna som samtidigt gjorde att 

hon undvek att hamna i personliga relationer med dem: annonsen i tid
ningen. 

5. Ingen av parterna förväntade sig att motparten skulle ha något intresse 
av personlig kontakt sedan 'affären var avklarad'.248 

Vi kan med fog hävda att alla dessa förutsättningar finns framställda i en 
annan begreppslig form i Simmels beskrivning av den mentala ram som om
ger sociala och ekonomiska relationer mellan producent och avnämare i en 
storstad. Få av dessa torde heller, i den idealtypiska form som Simmel fram-

248 Intressant är at t den fin ska författarinnan Maria Jotuni (1880-1943) i en nov ell 'Ma tami 
Röhelin' (Ma dam Röhelin) beskriver en dialo g som ha r i stort sett al la dessa ingredienser. 
Jotuni 19 14/1998:123-126. 
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ställer dem, ha haft några större förutsättningar att omsättas inom den ram 
som landsbygden erbjöd. 

Om Simmels analys av den mentalitet som kännetecknade storstadsmännis
kan är rimlig kan man fråga sig varför inte det scenario han förespeglar blev 
mer allomfattande. Ett svar är att Simmels ansats inte är helt allmängiltig. 
Den måste då kompletteras med aspekter på både historisk och rumslig nivå 
och även på en strukturell och kulturrelaterad nivå i enlighet med vad exem
pelvis Franzén föreslagit. Just i detta fall måste sannolikt även individrela-
terade aspekter och ett mer relationellt perspektiv tillföras. Dels kan man 
peka på Pernillas personlighet och hennes uppenbara oförmåga att känna 
empati med de spädbarn hon fått förtroende att vårda. Vidare fanns knappast 
den sociala oordning som man ofta tillskrev Göteborg under 1800-talets 
senare del annat än temporärt och framför allt rumsligt avgränsat till vissa 
stadsdelar och vissa sociala miljöer inom dessa. Dessutom måste man ta 
hänsyn till olika normativa aspekter. Möjligen kom exempelvis den form av 
social kontroll via sekundärgrupper som Wirth pekar på att utvecklas efter
hand.249 Tillsammans med en mer allmänt spridd misstänksamhet mot att 
godtroget inlåta sig på affarer med okända av vad slag det vara må, har detta 
i allt större grad kommit att prägla det sociala livet i den urbana sociala 
miljön, eller för att uttrycka detta i enlighet med Franzén: "Distansen i den 
folkliga urbanismen sammanhänger på så sätt med en kommunikativ bered
skap".250 Allt detta relaterat till de sociala problem som trots allt fanns i 
Göteborg och i vissa andra städer utmynnade i lagar och förordningar, och i 
att en formell kontrollapparat som blev allt effektivare när det gällde att in
skrida i skeenden som hotade den sociala ordningen. 

Vad var det då i den sekvens av händelser som målet mot Pernilla Tufvesson 
innehöll som ledde till att hon trots allt greps och dömdes. Svaret verkar 
givet: En av de förutsättningar som skulle kunna göra det möjligt för Pernilla 
att omsätta sina absurda idéer i praktiken - den femte punkten ovan - visade 
sig inte hålla. När väl en av de unga kvinnor som lämnat ett barn till henne, 
handelsbiträdet Alma Augustsdotter, oförmodat krävde att få se sitt barn, 
började hennes 'sysselsättning' att nystas upp. Hon kunde då snart gripas 
och sedan dömas.251 

249 Wirth 1938/1971:165. 
250 Franzén 1992:43. 
251 S k änglamakerskor, som egentligen är vad man betecknade sådana som ägnade sig åt det 
som Pernilla Tufvesson sys slade med, förekom troligen äve n på lan dsbygden. Mörkertalen 
när det gäl ler denna hantering var säk erligen mycket höga. Be greppet finns varken nämnt i 
rannsakningshandlingarna för detta fall eller - vilket är något märkligt - i massmedia. Så här 
skriver sju ksköterskan och psy kologen Ba rbro Ho lmdahl om den na företeelse: "Ville eller 

178 



Med dödlig utgång 

Man kan ju avslutningsvis även undra över om Pernilla Tufvessons brotts
liga verksamhet uppdagats om inte Alma varit så ihärdig i sin strävan efter 
att fa se hur hennes barn vårdades. Sannolikt hade så skett men fram till dess 
kanske ytterligare spädbarn, som av sina mödrar betraktats som ovälkomna, 
fatt sätta livet till. 

kunde man int e ta han d om sitt ba rn k unde m an kö pa in det på b arnhuset för un gefär 66 
riksdaler och 32 sk illing. Man kunde betala en fostermor varje månad och det riskablaste av 
allt: m an kunde med en en gångssumma betala någon, ofta e n barnmorska, a tt ta barnet. Det 
var detta som var farligt för det var lönsamt a tt barnet dog. Detta kallades änglamakeri. Det 
döda barnet blev en ängel". Holmdahl 2000:14. 
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III: STRUKTURER, GRUPPER 
OCH KULTURER 
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När man studerar brottsfall historiskt fängslas man kanske främst av de indi
viduella aspekter som framträder. Detta skulle kunna leda till att dessa tar 
överhanden i tolkningen av händelser, som i själva verket till stor del ägt 
rum i socialt präglade situationer. I denna, bokens tredje och avslutande, del 
ligger dock olika kollektivt relaterade begrepp i fokus. I kapitel 5 diskuteras 
generationsmotsättningar, och det normativa ramverk som omgav ungdoms
brottslingar, medan kapitel 6 belyser normer, dominans och konflikter i ar
betslag. Kapitel 7 tar upp reaktioner på, och sociala bestämningar av, 
deklasserade grupper som lösdrivare och s k tattare. I de två avslutande 
kapitlen aktualiseras begreppen kultur och etnicitet i diskussioner omkring 
social gemenskap och subkultur i Tornedalen (kapitel 8) och släktskap, utan-
förskap och folktro bland samer (kapitel 9). Precis som i boken i övrigt 
utgörs framställningens röda tråd av ett antal grova våldsbrott och de sociala 
sammanhang som blottläggs via närstudier av dessa. 
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5 UNGDOMAR OCH NORMATIVA STRUKTURER 

Om generationskonflikter 
På lördagsaftonen den 22 mars 1865 åt man middag på Jon Peter Bergströms 
gård i Fagerbjörka, Ekeby socken, Örebro län. Bergström hade ärvt gården 
av sina svärföräldrar som även nu bodde där.252 Vid bordet satt husbonden, 
hans hustru och deras sex barn varav den äldsta var 12 år gammal. Närvar
ande var också dagakarlen Olof Olofsson från Kista och pigan Anna Lowisa 
Jonsdotter. Den sistnämnda var född på Lindbackstorps ägor i Karlskoga 
socken i ett torparhem, där hon hade bott upp till 13 års ålder. Anna var nu 
20 år gammal och hade arbetat på Bergströms gård i ungefar ett halvt år. 
Kort efter s in ankomst dit hade hon blivit bekant med den tre år äldre sko
makaren Edholm, och de två hade fattat tycke för varandra. 

Plötsligt reste fru Bergström sig upp från middagsbordet och tittade ut 
genom fönstret. Hon hade sett en katt springa förbi, och gick nu närmare 
fönstret för att betrakta den närmare. Då fick hon syn på skomakare Edholm 
stående utanför huset i väntan på Anna. Fru Bergström ogillade starkt deras 
bekantskap och samvaro, varför hon spydigt till Anna yttrade: "Nu har du 
honom här". Ögonblicket därpå beordrade hon sin make att springa ut och 
jaga iväg den unge skomakaren, vilket han också gjorde. Vid Bergströms 
återkomst sade Anna skrattande: "Har ni nu warit och sprungit skall?". 
Under återstoden av kvällen visade pigan sig mycket lättretad och argsint 
gentemot husbondfolket och smällde i dörrarna. 

På söndagskvällen satt Anna nedstämd och uppmanades då av fru Bergström 
att göra något mer "själwsyftande". Hon räckte fram tidningen "Evange
listen" och uppmanade henne att läsa den. Anna kastade dock tidningen ifrån 
sig och rusade ut ur huset. Några minuter senare när fru Bergström stod i 
köket och skummade mjölk hörde hon några av sina barn skrika. Hon tittade 
ut genom fönstret och blev då varse hur ett av familjens uthus stod i lågor. 
På väg ut på gården mötte hon Anna i farstun och sade då: "Detta har du 
gjort!". Pigan rafsade åt sig några av fru Bergströms ytterkläder och flydde 
till skogs.253 

252 Ekeby AI: 19. 
253 Beskrivningen bygg er på ran nsakningshandlingar från S köllersta h äradsrätt 24/3 1865, 
12/4 1865 och 3/5 1865 (AIa:77) samt Lekebergs häradsrätt den 28/6 1865 (AIa:53), 
förvarade vid Landsarkivet i Uppsala. Anna Lowisa Jonsdotter dömdes av hovrätten till straff
arbete i 9 år och 6 månader den 21/71865. 
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Den ovanstående berättelsen är ett närmast övertydligt och tillika drastiskt 
exempel på hur vuxensamhället och ungdomsgenerationen under så gott som 
alla tider har stått i motsättning till varandra rörande vissa frågor om rätt och 
fel, moral och omoral. Vissa teman i förhållandet mellan föräldrageneratio
nen och ungdomen tycks återkomma genom historien, och verkar därmed 
ibland vara av en nästan tidlös karaktär. 

Relationerna mellan generationer är ofta laddade i en rad avseenden. En 
aspekt av denna laddning är resultatet av det ofta påtalade förhållandet att vi 
ser framtiden i ungdomen. De äldre generationernas oro för ungdomen kan 
betraktas som deras omsorg om framtiden. Debatten omkring ungdomars 
uppfostran får en särskild prägel i och med att många ser nationens framtid 
återspeglad i det uppväxande släktet.254 En annan aspekt av det spända för
hållandet mellan generationerna kan relateras till en kamp om status och 
utrymme. Barn och ungdomar känner sig ibland beroende och undertryckta, 
varför de vid vissa tillfallen revolterar mot den äldre generationen som be
sitter såväl social och politisk som kulturell och ekonomisk makt. Vuxen
generationens rädsla för ungdomen diskuteras bl a av Geoffrey Pearson som 
menar att samma synpunkter på ungdomens moraliska förfall och krimina
litet har upprepats gång på gång genom århundradena. Han visar på hur ett 
givet sätt att betrakta och förstå ungdomsbrottslighetens problematik har följt 
oss genom generationer. Den dominerande föreställningen har i ett slags 
'det-var-bättre-förr-anda' representerat en oro för framtidens sociala för
fall.255 

Ytterligare en aspekt av generationsrelationens speciella karaktär har att göra 
med drag av avundsjuka, eller till och med glorifiering av ungdomen från 
föräldragenerationens sida. Denna avundsjuka kan grunda sig i insikten om 
att ungdomskategorin besitter en viss typ av kulturell kompetens som de 
vuxna saknar. Forskare har argumenterat för detta med utgångspunkt i insik
ten om att ungdomen i vissa avseenden spelar rollen av ett 'avant-garde' som 
först av alla får tillträde till vissa kulturella nymodigheter.256 Andra har visat 
på hur de unga under olika historiska epoker har setts som högre stående ur 
moralisk synpunkt än de äldre.257 Ytterligare en bas för spänningar mellan 
generationerna återfinns i den mer samtida diskussionen omkring efter
strävansvärda 'ungdomliga' karaktärsdrag i form av fysisk, känslomässig 
eller sexuell vitalitet.258 

254 Lindgren 1998a. 
255 Pearson 1983:229. 
256 Boëthius 1995:48. 
257 Berggren 1995. 
258 Se t ex Miegel 1994 och Spacks 1982. 
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Denna flerdimensionella generationsproblematik kommer till särskilt till
spetsade uttryck i relation till just ungdomsbrottslighet. Få samhälleliga 
problem har blivit föremål för så mycket debatt och uppmärksamhet som 
asocial och kriminell ungdom. Även i tider då brottsligheten hos vuxen
kategorin ökat, har såväl allmänhetens som fackfolks fokus tenderat att 
hamna på ungdomsbrottslingen. Dick Blomberg skriver att "[i]ndignationen 
över en lönande kassaskåpskupp av garvade yrkesförbrytare är obetydlig i 
förhållande till den upprördhet som skapas av att en trettonåring rycker 
väskan från en äldre dam. Tidningsrubrikernas höjd står i omvänd proportion 
till gärningsmannens ålder".259 Det ter sig med andra ord som så att det 
ibland snarare är lagöverträdarnas ungdom än dessas gärningar, som skapar 
engagemanget och intresset. Detta illustreras inte minst av den uppsjö av 
samhällsvetenskaplig litteratur om kriminell ungdom som publicerats under 
efterkrigstiden. 

Ungdom i bry tningstid 
Såväl John R Gillis som John Springhall - båda historiker - menar att den 
förindustriella ungdomsperioden var mer utdragen i tid än den period som vi 
idag avser med begreppet.260 Något verkar vara gemensamt i den omfattande 
diskussionen om hur innebörden av barndoms- och ungdomsbegreppen har 
växlat historiskt; med olika kön, samhällsklasser samt kulturella och ekono
miska betingelser är tanken att ungdomskategorin av en rad anledningar har 
blivit klarare definierad under och efter industrialiseringen. Föräldrakul-
turens och vuxensamhällets oro för ungdomen har intensifierats i tider av 
sociokulturella omvälvningar, då kollektiva normer och identiteter satts i 
gungning. Under sådana perioder hamnar frågor om 'dagens ungdom' ofta i 
förgrunden. Genom en diskussion av problem som rör det uppväxande släk
tet under faser av sociala och kulturella förändringar klargörs nya gränser för 
det acceptabla och det oacceptabla.261 

Perioden från 1800-talets mitt till 1900-talets böljan präglades av förhåll
andevis djupgående förändringar av det svenska samhället. Samtidigt som 
jordbruksproduktionen utvecklades fick industrialismen sitt genombrott. 
Effekterna av dessa förändringar var omfattande, inte minst för ungdomen. 
Jordbruket hade redan under 1800-talets tidigare del böljat rationaliseras, 

259 Blomberg 1971:9. 
260 Gillis 1981; Springhall 1986. 
261 Jfr t ex Frykman 1988, Lindgren 1998a och Ohlsson & Swärd 1994. 
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och brukningsenheter hade slagits samman i och med skiftesreformen.262 

Utvecklingen av industrier och infrastruktur samt urbaniseringen påverkade 
på avgörande sätt såväl den svenska sociala miljön som människorna i den. 
Omkring sekelskiftet 1900 befann sig ungdomen i en delvis ny social kon
text med nya strukturer. Institutioner som skolan, föreningslivet och en mer 
differentierad arbetsmarknad innebar nya villkor för ungdomen. 

Ungdomsbegreppet började förvisso anta sin nuvarande betydelse i samband 
med de sociala förändringar som industrialiseringen och moderniseringen 
drev fram, och vår generella förståelse av ungdomsbrottslighet är i stor ut
sträckning knuten till kriminella handlingar som begås inom ramen för väst
världens moderna samhälle. Springhall betonar dock att ungdomskriminalitet 
utgör ett konstant historiskt problem oavhängigt skiftande juridiska benäm
ningar på gärningsmännen.263 Mot bakgrund av detta ter det sig betydelsefullt 
att belysa ett socialt, historiskt och kulturellt ungdomssammanhang som 
tenderar att glömmas bort. I Sverige under 1800-talets andra hälft, när de 
ovan diskuterade samhälleliga förändringarna hade slagit igenom på bred 
front i mellaneuropa, var fortfarande tre fjärdedelar av befolkningen jord
brukare i nära förbindelse med gamla seder och traditioner. I fokus för detta 
avsnitt står tre rättsfall som belyser generations- och ungdomsproblematiken 
som den kom till uttryck i just sådana miljöer. 

Straffrätten och ungdomsbrottslingen 
Innan rättsfallen diskuteras kan det vara på sin plats med en kort historisk 
rekapitulation av ungdomskategorins plats i den straffrättsliga lagstiftningen, 
som ju speglar en aspekt av det formella sociala ramverk som omger ung
domsbrottslingen. Enligt de svenska provinsiallagar, som etablerades så 
långt tillbaka i tiden som vid 1200-talets böljan, var straffmyndighetsåldern 
15 år. Ungdomar som hade passerat denna ålder betraktades dock som icke 
straffmyndiga så länge de bodde kvar hos sin vårdnadshavare. Husbonden 
betraktades som ansvarig för de handlingar som begicks av alla medlemmar 
av hans hushåll, vilket är en princip som i flera avseenden kom att dröja sig 
kvar i århundraden. 

262 Målet med den serie av skiftesreformer som geno mfördes i Sverige från 1749 ('stor
skiftet') till 1827 va r att rationalisera jordbruket. Tidigare hade marken delats i sm å områden 
som tillhörde olika bönder, så att vaije hushåll skulle få del av jordar av olika kvalitet. Genom 
det laga skiftet skap ades större sammanhållna brukningsenheter som banade väg för en 
mekanisering av jordbruket samtidigt som arbetetssituationen individualiserades på bekostnad 
av den tidigare bygemenskapen. 
263 Springhall 1986:157. 
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Den dominerande hållningen i senare provinsiallagar var att minderåriga 
förvisso sågs som ansvariga för sina brott, men bestraffningen var mildare än 
för äldre personer. Vid 1300-talets mitt kom landslagarna för Sveri
ge/Finland till, och dessa kom att gälla fram till 1734 års lag. I böljan av 
denna period var straffbarhetsåldem satt till sju år för misshandel och mord, 
och till 15 år för alla övriga brott. Den 'Sveriges Rikes Lag' som antogs av 
riksdagen 1734 innehöll däremot inga bestämda formuleringar om åldern för 
straffmyndighet. Enligt vissa tolkningar av den skulle barns kriminella an
svar utökas. Sju år kom att bli den absoluta åldersgränsen, och brottslingar i 
åldern mellan denna gräns och 14 år straffades antingen med kroppsstraff 
eller med lindriga böter. Individer som passerat 15 år betraktades dock som 
vuxna och skulle dömas och bestraffas som sådana.264 

Ett exempel på utdömandet av kroppsstraff för barn i åldrarna mellan sju och 
fjorton år återfinns i ett rättsfall från Arjeplogs lappmark 1839. Två 'minder
åriga gossar' (vilkas exakta ålder ingen kunde uppge inför rätten), Lars och 
Per Henriksson, levde under svår svält tillsammans med sina föräldrar. 
Under inflytande av hungern slaktade pojkarna vid ett tillfälle på eget bevåg 
en kalv för att få äta, och med tiden och i takt med att deras hunger gjorde 
dem alltmer desperata föddes även tanken på att röja fadern, som ju var den 
som fick det mesta av maten, ur vägen. Deras far, den 47-årige 'lappmannen' 
Henrik Olofsson, mördades av sönerna med ett yxhugg i huvudet när han låg 
och sov i sin kåta. Lars och Per erkände brottet 'utan särdeles ånger' och de 
båda dömdes till risstraff för att sona fadermordet.265 

264 Joutsen 1993. 
265 Fallbeskrivningen b ygger på r annsakningshandlingar från Aijeplogs häradsrätt 3/1 1839 
samt bila gda skriv elser och prot okoll. Av hus förhörslängden for Aijep logs La ppmarksför
samling, Al:3, fr amgår att den äldre brodern Lars var född den 1 m aj 18 26. Han var således 
13 år när familjedramat utspelade sig, medan den yngre brodern Per var född den 27 februari 
1829 och var alltså bara 10 å r vid detta tillfälle. Om efterspelet till detta fall be rättar den s k 
lappmarksdoktorn Einar Wallquist följande: "När de skulle agas [vilket ju var straffet de fick 
för sina brott] vägrade den så kallade profossen att slå dem Men det fanns troligen någon som 
var villig. Per, den yngre pojken, kom utackorderad till Laisvall. Hans son ombads en gång då 
han växt upp att han skulle gå och hämta ett besman hos en granne. Han gick hela vägen och 
upprepade ordet besman så at t ha n inte sk ulle g lömma det - det va r under Bis smarks ti d i 
Tyskland. När han kom fram blev det i stället för besman Bissmark. Man skrattade och sedan 
kallade man honom Bissmark. När prosten höll husförhör frågade han honom vad han hette. 
Han svarade 'De säger Bissmark'. Då skriver vi det svarade prosten, och ättlingarna bär än det 
namnet" (Wallquist 1984). Med h jälp av hu sförhörslängdema för Arjeplogs La ppmarksför
samling kan åtminstone Per Henriksson följas under hela sitt återstående liv, som blev långt. 
Han var först dräng, dels i Bå tsjaur och dels i Bu kt, inn an han 186 1 gifte si g med en kvinna 
som betecknades som "svensk". Paret bosatte sig, som antyddes ovan, i La isvall, och fick fem 
barn som, när de blev vuxna, mycket riktigt ståtade med efternamnet Bissmark. Per dog den 
26 augusti 1909 och ble v således 80 år g ammal. Om h ans äldre b roder Lars vet vi m indre. 
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År 1865 trädde dock en ny svensk strafflag i kraft. Enligt huvudregeln i 
denna var den absoluta straffmyndighetsåldern 15 år. Domstolarna kunde 
dock besluta om att yngre brottslingar skulle sättas på uppfostringsanstalt 
eller agas i hemmet. En särskild regel gällde för 14-åringar som hade begått 
brott som var belagda med över två års straffarbete eller dödsstraff. Dessa 
kunde, om de ansågs ha 'ägt nog urskillning att gärningens brottslighet inse', 
dömas till upp till fyra års straffarbete. Enligt den nya strafflagen skulle 
också dödstraff eller straffarbete på livstid sättas ned till straffarbete i 6-10 
år for ungdomsbrottslingar i åldrarna mellan 15 och 18 år.266 Reglerna i 
denna strafflag gällde seklet ut. 

'Tänk på din skapare i din ungdomstid' 
- Hustavlan som normgivare 
Den patriarkala princip som innebar att husbonden ansvarade för de hand
lingar som begicks av hushållets medlemmar visar på en central dimension i 
en kristet grundad normativ struktur, vilken fick sitt uttryck i den under 
1800-talet vida spridda texten 'Martin Luthers Lilla Katekes'. I det avsnitt i 
denna som kallas för 'hustavlan' kan man finna föreställningar om ungdoms
tiden. Hustavlan innehöll ett antal bibelcitat som angav generella levnads
regler, rättigheter och skyldigheter för olika sociala kategorier, samt vem 
som var över- och underordnad. Hustavlans samhällsordning var patriarkal, 
och vaije människa skulle vara inordnad under en husbonde, i sista hand 
kungen eller Gud. Kyrkohistorikern Hilding Pleijel talar om en 'hustavlans 
värld', och menar att genomslagskrafiten f ör dess normer var mycket stor 
under såväl 1700- som 1800-talet, i och med att dessa internaliserades som 
en följd av kyrkans undervisning och husförhören.267 Redan i 1686 års kyrko
lag föreskrevs det att "kyrkoherden skulle låta sig angeläget vara, att ung
domen i hans socken lärde läsa i bok och förstode sina kristendoms
stycken".268 

I och med införandet av den s k Lindblomska ka tekesförklaringen år 1810 
innebar en svagare betoning av den tidigare centrala s k treståndsläran, och 

Denne var först dräng i Jutis innan han gifte sig, troligen 1855 eller något är tidigare eftersom 
hans äldste son föddes detta år. Hans hustru avled emellertid redan 1859. Därefter framgår det 
av husförhörslängden at t han, tillsammans med sin äl dste son, vista des i No rge, medan den 
yngre sonen 'underhölls av socknen'. Uppgifter hämtade ur Aijeplogs Lappmarksförsamlings 
kyrkoarkiv, husförhörslängderna AI:3, AI:4, AI :5, AI:6 och AIIa:l, tillhandahållna på micro 
fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
266 Kumlien 1994. 
267 Pleijel 1970. 
268 1686 års kyrkolag citerad i Svanström 1980:161. 
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innehållet var nu snarare att betrakta som ett antal allmänt hållna moral
regler. Fler bibelcitat kopplades nu till grupperna föräldrar, barn och ung
domar, vilket kan tolkas som ett förstärkande av normerna inom hemmet. 
Den intensiva samhällsutvecklingen från 1800-talets mitt och framåt innebar 
dock att hustavlans inflytande försvagades. Pleijel skriver dock att: 

! . . .  I  ä v e n  o m  H u s t a v l a n  s å l u n d a  f ö r s v a n n  u r  d e t  a l l m ä n n a  m e d v e t a n d e t ,  
har mycket av dess sociologiska schema levt kvar i det omedvetnas djup. 
!  . . .  I  I n o m  d e t  r e l i g i ö s a  l i v e t s  v ä r l d  d r ö j e r  s i g  a l l t i d  ä l d r e  f o r m e r  l ä n g s t  
kvar.269 

Pleijels tankar om att katekesens texter, i första hand hustavlan, präglade en 
stor del av allt mänskligt handlande och tänkande under tre århundraden, 
från 1600-tal till 1800-tal, har emellertid inte fått stå oemotsagda. Enligt 
Pleijels synsätt var det först i och med skiftesreformens mer eller mindre 
fullständiga genomförande under 1800-talet som den begynnande sekularise
ringsprocessen naggade den kyrkliga enhetskulturen i kanterna. Historikern 
Daniel Lindmark visar dock på hur två premisser för Pleijels perspektiv inte 
diskuterats av vare sig honom själv eller av forskare som byggt vidare på 
hans synsätt. För det första förutsätter tesen om 'hustavlans värld' att hus
tavlan verkligen hade en central position inom folkundervisningen. För det 
andra förutsätter den en given och oproblematisk koppling mellan kunskap 
om hustavlan och införlivandet av dess normer. Den sistnämnda av dessa 
premisser är svår att studera och värdera idag, men den förstnämnda kan 
prövas empiriskt. Utfallet av en sådan prövning kan sammanfattas i insikten 
om att hustavlan nästan helt försvinner ur husförhören efter 1800-talets 
första decennium.270 Pleijel menar dock att dess tankesystem levde kvar fram 
till århundradets mitt, medan historiesociologen Mats Jacobsson argumente
rar för att hustavlan spelade en viktig roll som normgivare för ungdomar 
även under 1800-talets senare del.271 Detta på grund av att den framväxande 
folkskolan länge var starkt präglad av kyrkan, och katekesläsning och 
kristendomskunskap var centrala inslag i undervisningen. 

Innehållet i hustavlan återspeglar en underordning baserad på ålders- och 
generationsskillnader. Nedan återges exempel ur de av hustavlans delar som 
riktade sig till föräldra-, barn- och ungdomskategorierna. 

269 Ibid:51-52. 
270 Lindmark 1995:213. 
271 Jaco bsson 2000:101-102. 
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7. För föräldrar. 
Jes. 38:19. Fäderna göra Herrens trofasthet kunnig för barnen. 
Ef. 6:4. I fäder, reten icke edra b arn till vrede, uta n fostren dem i Herrens 
tukt och förmaning. 
Ordspr. 19:18. Tukta din son, medan något hopp är. 

8. För barn. 
Ef. 6:2:3. "Hedra din fader och din moder." Det är först detta bud, so m 
har ett löfte med sig: "för att det må gå dig väl och du må länge leva på 
jorden". 
Kol. 3:20.1 barn, våren edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt 
i Herren. 
Ordspr. 23:25. Må din fader och din moder fa glädje. 
Ordspr. 19:13. En dåraktig son är sin faders fördärv. 
Ordspr. 1:8. Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders 
undervisning. 

/ . . . /  

11. För ungdom. 
Pred. 12:1. Tänk på din Skapare i din ungdomstid. 
1 Petr. 5:5. I yngre skolen underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i 
umgängeisen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty "Gud 
står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd". 
Ordspr. 4:23. Framför allt, som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty 
därifrån utgår livet. 
Ordspr. 1.10. Min son, om syndare locka dig, så följ icke. 
Gal 6:7. Vad människan sår, det skall hon ock skörda. 

Barnet betraktades alltså som något formbart, och det var föräldrarnas ansvar 
att fostra det. De levnadsregler som riktades till ungdomar byggde emellertid 
på antagandet om att dessa hade en något mer autonom position än barnen. 
De utvalda bibelcitaten uttrycker dock att ungdomarna ska underordna sig de 
äldre, samt antyder farhågor för att denna ålderskategori är lättpåverkad och 
kan hota den sociala ordningen. 

Det som så här långt har diskuterats i detta avsnitt pekar sammanfattningsvis 
på att ungdomskategorin, och därmed också ungdomsbrottslingen, på 180 0-
talet befann sig i en social och moralisk kontext som karaktäriserades av den 
spända relation mellan generationer som i vissa avseenden tycks ha en 
nästan tidlös prägel. Det normativa ramverk som omgav ungdomen prägla
des vidare av starka influenser från kyrkligt håll i form av hustavlans moral
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regler, som torde ha satt sin prägel på den svenska allmogekulturen, dess 
sociala praxis och hushållsstruktur, åtminstone fram till senare delen av 
1800-talet. 

"Om wi blott töras " - giftmordet i Egersta 
Ett rättsfall som ger en inblick i såväl den ovan diskuterade patriarkala makt
strukturen som generationsmotsättningarna rör ett giftmord på en hemmans
brukare och husbonde i Tysslinge socken i Örebro län.272 Mordet ägde rum i 
byn Egersta 1869 och utfördes av gårdens 22-åriga piga tillsammans med en 
yngre piga och hemmansbrukarens egen fosterson. I det följande kommer 
först fallet så som det framträder i rannsakningshandlingarna med bilagda 
dokument273 att återges, varefter ett antal aspekter av fallet kommer att tas 
upp till diskussion. 

Fallbeskrivning 
Hemmansbrukaren Jonas Olsson i Egersta hade i snart ett år varit änkling. 
Han var över sextio år och bodde i sitt hus tillsammans med fostersonen Lars 
Johan Larsson och två pigor, 22-åriga Maria Catharina Andersdotter och 16-
åriga Maria Charlotta Persdotter. Jonas Olsson saknade egna barn och hade 
tagit sin systerson Lars Johan som fosterson när denne var två år gammal. 
Lars Johan kom från mycket fattiga förhållanden och var nu 17 år gammal. 
Pigan Catharina var "oäkta dotter" till en Maja Carlsson som nu var gift med 
'dagakarlen' Nils Nilsson i Klockhammar. Hon hade haft tjänst hos Jonas 
Olsson sedan 1868. I och med att Olsson var änkling var Catharina "icke 
blott piga utan förestånderska för hans hus". Den yngre pigan Charlotta var 
skogvaktardotter och hade arbetat för Jonas Olsson sedan hösten 1868.274 

Relationen mellan de tre yngre personerna i huset och husbonden var inte 
den bästa. Detta berodde på att Catharina upprepade gånger hade anklagats 
för stölder som hon själv förnekade. I själva verket hade hon dock en historia 

272 Denne man betecknas i ra nnsakningshandlingarna genomgående som ' hemmansbrukare', 
medan han enli gt husförhörslängden for Eg ersta, Tysslinge (AI:34B vid SVAR ), benä mns 
'arrendebrukare'. Den mes t sannolika förklaringen till detta är att den senarenämnda va r en 
gammal titel som dröjt sig kvar i husförhörslängden. 
273 Örebro rå dhusrätt den 17/7 1869 (§2), 7/8 1869 (§1), 18/9 1869 (§1) sa mt inneliggande 
förhörsprotokoll och skrivelser, förvarade vid Landsarkivet i Uppsala (AIb:20). 
274 Av husförhörslängden för Egersta, (Tys slinge AL24B vid SV AR), att dö ma var ' omsätt
ningen' på pigor hög hos Olsson. En piga vid namn Anna Gustafva Wallstedt flyttade in 1864, 
och ut 1867. Albe rtina Andersdotter flyttade in 1866, och ut 1867. Ma ja K ajsa Persdotter 
flyttade in 1867 , och ut 18 68. Maria Catharina Andersdotter flyttade så in 1868 , och fö ljdes 
på hösten samma år av sin "kamrat" Charlotta som flyttade in "utan att här skrifvas". 
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av oärlighet bakom sig. Tre är tidigare hade hon haft tjänst hos inspektören P 
E Larsson på Mellringe, och hade där olovligen tagit ett par lakan, som hon 
förvisso sedan ersatt med sex riksdaler. Hon hade också stulit livsmedel av 
sin nuvarande husbonde och sedan sålt dessa till fruar i trakten. Olsson note
rade hur råg, sill, smör, bröd, mjöl och garn försvann från huset och riktade 
sina misstankar mot Catharina. Anklagelserna riktades också mot foster
sonen, och mot den andra pigan Charlotta, som i sin tur menade att Olsson 
"förehållit såväl henne som pigkamraten och fostersonen för det de, genom 
bortförande af åtskillige persedlar, visat otrogenhet mot honom". Hon förne
kade dock att detta hade ägt rum "vidsträktare, än att [Catharina] till Solda
ten Ekmans hustru vid Egersta bortgifvit, en gång en kannkruka potatis och 
en sill, en annan gång tre brödkakor, två sillar och omkring en kappe potatis 
samt en tredje gång två kakor bröd samt lånat till Ekmans minderåriga flicka 
ett skålpund rågmjöl, hvilket sednare återbetalts".275 Grälen omkring detta 
fick Catharina att under vintern 1869 inför Lars Johan yttra att hon borde 
'göra sig av med' Jonas Olsson. Lars Johan och Catharina var också attra
herade av varandra, och tanken på att änklingen Olsson skulle ingå ett nytt 
äktenskap tycktes oroa dem. De visste nämligen att denne hade testamenterat 
sina tillhörigheter till fostersonen. 

Våren kom, och när Olsson under pingsthelgen begav sig till Knista, "i afsigt 
att höra sig om efter en hustru", hade Lars Johan och Catharina kommit 
överens om att de skulle gifta sig med varandra så snart Lars Johan hade 
uppnått den erforderliga åldern. Catharina insåg att de skulle komma i besitt
ning av sin husbondes kvarlåtenskap, om denne bara togs av daga innan han 
hann ingå ett nytt äktenskap. Åtta dagar efter pingsten hade hon därför inför 
Lars Johan och Charlotta föreslagit att de skulle förgifta sin husbonde. Dessa 
hade "förklarat sig villige biträda, blott de tordes". Catharina lugnade de 
andra två genom att säga att det inte var så farligt. 

Så kom sommaren. Söndagsmorgonen den 13 juni 1869 hade Jonas Olsson 
som vanligt grälat på båda sina pigor och fostersonen, och sagt att de stulit 
saker från honom. På kvällen när Olsson gått till sängs hade pigorna och 
Lars Johan suttit i köket och samtalat. Catharina hade då på nytt föreslagit att 
de skulle ta livet av sin husbonde med hjälp av den arsenik som hon visste 
fanns i en skåplåda. Lars Johan hade reagerat på förslaget genom att säga: 
"om vi bara töras". Catharina lugnade då de två andra genom att på nytt för
säkra "att det icke vore så farligt". Alla tre kom därefter överens om att mor
det skulle utföras genom att pigorna skulle blanda arsenik i degen vid 
kommande bakning. 

275 En k appe=4,58 l iter. Ett skålpund=425 gram. 
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Följande torsdag var Jonas Olsson ute på gärdet och dikade medan Lars 
Johan begett sig till Flåten med kalk. De två pigorna var ensamma hemma, 
och nu menade Catharina att det var dags att verkställa förgiftningen. Char
lotta som hotats med avsked, och hört talas om att Olsson nu letade efter en 
ny piga, var först tveksam till det hela men var slutligen med på noterna. Ur 
en olåst skåplåda tog Catharina fram en arsenikbit, stor som en 'tumända', 
som Jonas Olsson hade köpt av en västgötaknalle. I lådan fanns också ytterli
gare en stor mängd arsenik avsedd för att användas till kreaturen. De stötte 
sönder den kristalliserade biten i en mortel och hällde giftet i en deg som 
Charlotta knådade till en stor bulle.276 

Av samma sorts deg, men utan gift, gjordes tre mindre bullar till pigorna och 
fostersonen. Bullarna gräddades och när Jonas Olsson mellan klockan fem 
och sex på aftonen kom in för att dricka kaffe fann han, bredvid sin kopp, en 
stor nybakad bulle. Charlotta som hade varit ute för att "rycka tistlar åt krea
turen", fick vid sin återkomst av den äldre pigan höra att: "det gick bra, han 
åt upp hela bullen". Catharina och Charlotta hade sedan enats om att inte tala 
om för någon vad de hade gjort. Vid åttatiden samma kväll kom Jonas 
Olsson hem efter ytterligare ett arbetspass på gärdet. Nu beklagade han sig, 
"under ständigt återkommande kräkningar", över att han var törstig, illa
mående och hade svår huvudvärk. 

[Olsson:] - jag vet ej hvad du gaf mig uti bullen! 
[Catharina:] - jag gaf ej något annat i bullen än i de andra. 

Senare på kvällen återvände Lars Johan från Flåten och möttes då av Catha
rina ute på gården. Hon talade om för honom att husbonden var sjuk men 
sade inte omedelbart att förgiftningen hade verkställts. 

[Lars Johan:] - han död väl icke eller? 
[Catharina:] — hvad vet jag? 

Vad pigorna hade gjort torde dock ha stått klart för Lars Johan senare på 
kvällen när ett samtal mellan honom och Catharina utspelades. Hon sade då: 

276 I Nordisk Familjebok (1904-26) står följande att läsa under uppslagsordet Arsenikförgift
ning: "Till sundhetskollegium inkommo under 5-årsperioden 1866-1870 rättsmedicinska 
undersökningsprotokoll öfver i all t 240 förgiftningar med dödlig utgång; af dessa kommo på 
arsenik icke mindre än 165, hvaraf åtminstone 24 - att döma efter de i obduktionsprotokollen 
gifiia upplysningarna - sannolikt voro giftmord. På senare tiden, sedan vetenskapens förmåga 
att upptäcka äfven mycket små mängder arsenik blifvit allmänt känd, har dock arsenikförgift
ningarnas antal aftagit". 
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"Om han nu ligger och dör, tror de mig om det, det är bäst att sudda bort 
giftet". Lars Johan hade då svarat: "ja". 

Olsson drack mjölk och vatten, men de häftiga kräkningarna fortsatte hela 
natten. Lars Johan visade dock inget större intresse för sin fosterfars tillstånd 
utan gick snart och lade sig i stallet där han vanligtvis sov. Vid sjutiden på 
fredagsmorgonen kom en nämndeman vid namn Johan August Eliaeson in 
till Olsson i ett ärende. Han uppfattade det som om Olsson var förkyld och 
uppmanade Lars Johan att hämta 'Thielemanns droppar' från nämndeman
nens hem, och ge sjuklingen 25 sådana varannan timme.277 Lars Johan begav 
sig till Hökerkulla för att hämta dropparna. Medan han var fr ånvarande kom 
pigorna överens om att de, för att vara på den säkra sidan, skulle ge Jonas 
Olsson den återstående arseniken. Charlotta hämtade den, och Catharina 
stötte sönder den och hällde giftet i ett flasklock mjölk som gavs till Olsson. 
De arseniksmulor som blev kvar på botten av flasklocket b landades också 
med dryck som Olsson fick. 

Lars Johan kom så med dropparna som gavs till Olsson. Hans kräkningar 
och plågor blev emellertid allt svårare. På eftermiddagen t illkallades barn
morskan Westing på grannen Eliaesons uppmaning för att verkställa kopp-
ning och åderlåtning. Barnmorskan, som förmodade att Olsson drabbats av 
kolera, hade "lagt pepparrotsdeg på magen och varma stenar under fötterne". 
Två grannkvinnor hade också kommit på besök för att se hur Olsson mådde. 
Han var nu på gränsen till medvetslös och låg i sängen, blåfläckig i ansiktet 
och med blå läppar. Vid midnatt ansåg Westing att Olsson var något förbätt
rad och reste därför hem. Enligt vittnen grät både Catharina och Charlotta 
under kvällen, och de visade stor omsorg om sin husbonde. 

På lördagsförmiddagen begav sig Lars Johan till Örebro för att rådfråga 
Doktor Berenheim, även detta på Eliaesons inrådan. Samtidigt kom tunn
bindaren Stenholm på besök. När pigorna på nytt blev ensamma med den 
svårt sjuke, sade Catharina att de också borde ge Olsson det råttgift som 
fanns i stugan. Charlotta samtyckte och giftet sönderstöttes och gavs i en 
sked med 'Thielemanns droppar' till Olsson, som sedan fick vin för att sköl
ja ner det. När Lars Johan återvände var Jonas Olsson död. Han hade avlidit 

277 Denna ty p av medi cin bes krivs i Svensk Upp slagsbok (1947 -55) som " en bla ndning af 
pepparmyntolja (3 dir ), löst i kon centrerad sp rit (22 dir) m ed tinctura opii crocata (opium
droppar med saffran, 10 dir), kräkrotdroppar (25 dir) och valerianatinktur (40 dir)". 
'Dropparna' som upp fanns av d en tyske lä karen K arl Hei nrich Thielemann "blefvo mycket 
begagnade i Sverige und er kol eraepidemiema 1853 och de följand e åren". Pr eparatet va r 
receptfritt och kallades också ibland för 'diarrédroppar'. 
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vid ettiden och då kände både Catharina och Charlotta ånger inför vad de 
hade gjort. 

Den yngre pigan Charlotta kunde emellertid snart iaktta hur "det största 
vänskapsförhållandet sedermera inträdt mellan fostersonen och [Catharina], 
så att de till och med efter husbondens död hvaije natt, utom en, legat i 
samma säng". Lars Johan själv sade: 

/ . . .  /  a t t  h a n ,  e f t e r  f o s t e r f a d r e n s  d ö d ,  s o m  i n t r ä f f a t  i n n a n  å t e r k o m s t e n  f r å n  
Staden, lefvat i bästa förhållande med pigorna [Catharina] oc h [Char
lotta], så att han till och med legat tillsammans med dem båda en natt, och 
med den förra alla nätter, utom en, till dess hon häktades. 

En vecka efter Jonas Olssons död kom länsmannen A C Gevert till Egersta 
för att undersöka omständigheterna kring dödsfallet. Han kände uppenbarli
gen till "det förtroliga förhållandet mellan penarne", och menade att detta i 
kombination med Olssons "sjukdomssymptom af häftiga kräkningar och 
diarrhé" tydde på att han förgiftats av någon av husfolket. 

Gevert, assisterad av nämndemannen Eliaeson och hemmansägaren Nils 
Larsson, anträffade Catharina - "på vilken miss tanken egentligen låg" - i 
ladugården. Hon var mycket orolig och rädd, och påstod att hon var sjuk. 
Hon förhördes och berättade om Olssons sjukdomsförlopp utan att nämna 
något om någon förgiftning. Hon tillfrågades då om hon, eller någon som 
hon kände till, förgiftat Jonas Olsson. Enligt polisundersökningsprotokollet 
uppmanades hon "i bevekande och milda ordalag" att säga sanningen, men 
svarade "med mycken fräckhet" att om någon förgiftning ägt rum, så var hon 
oskyldig. Hon förnekade också stölderna från husbonden. I protokollet skri
ver länsmannen vidare att: 

Då emedlertid misstanken mot henne under förhöret vunnit stöd af hennes 
i böljan visade stora oro och den kallblodighet, h on sedermera tydligen 
tillkämpat sig, och då hon, oaktadt mångfaldiga förnyade uppmaningar att 
erkänna sin brottslighet så väl i ena som i andra afseendet, vidhöll ett 
ihärdigt nekande, utfördes hon t ill den bod, hvarest liket förvarades samt 
uppmanades att under detsammas beskådande besvara till henne åter 
framstälde frågor, rörande brotte t, hvilket hon ock gjorde lika förhärdad 
som förut. Derpå lemnades hon ensam bredvid liket under det förhöret 
med öfrige fortsattes. 

Charlotta förnekade också till en böljan förgiftningen, men då hon, "som 
tycktes äga ett mildare lynne", allvarligen uppmanades att berätta den sanna 
historien, gjorde hon "fritt och otvunget och under synbar ånger" detta. 
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Man hade under förhöret med pigorna försökt hålla Lars Johan borta, men 
han hade trots det i ett obevakat ögonblick utbytt några ord genom bod
väggen med den instängda Catharina. När Lars Johan förhördes förnekade 
han all inblandning i såväl någon förgiftning som några stölder. Han menade 
också att ingen av pigorna hade berättat för honom att de hade gett Jonas 
Olsson råttgiftet, men sade att Catharina redan "medan snö ännu låg qvar på 
marken" sagt att hon borde förgifta Olsson. Enligt protokollet visade Lars 
Johan sig ha ett "hårdt och oböjligt sinne", och han "visade icke ringaste till
stymmelse till ledsnad öfver fosterfaderns bortgång", trots att "denne varit så 
öm och god, att han till och med testamenterat honom allt hvad han efler-
lemnat". 

Catharina hämtades sedan från boden och förhördes på nytt. När hon nu 
underrättades om Charlottas bekännelse, visade hon "tecken till ånger och 
yttrade att hon vore orsaken till förgiftningen". Hon förnekade dock att hon 
hade sagt någonting om förgiftningen till Lars Johan vare sig på söndags
kvällen eller vid hans hemkomst på torsdagen. Catharina medgav att hon 
hade ett nära förhållande till Lars Johan, men kunde inte förmås "yppa orsa
ken, hvarföre hon dödat sin husbonde". Både Catharina och Charlotta för
passades med anledning av det som framkommit vid förhöret till Örebro 
Cellfängelse i väntan på rannsakning.278 

Den 6 juli förhördes både Catharina och Charlotta på nytt av länsmannen 
Gevert, nu i fängelset. Vid dessa förhör klarlades ytterligare detaljer omkring 
mordets förhistoria och verkställande, vilka innebar att även Lars Johan häk
tades. 

När rannsakningen inleddes den 17 juli 1869 hördes grannen Johan August 
Eliaeson som varit på besök på fredagsmorgonen när Olsson legat sjuk. Han 
fann Olsson, "som det tyckts, döende med en hinna dragen öfver ögonen". 
Olsson hade till en början inte känt igen Eliaeson, som då frågat: "känner du 
icke igen mig Jonas?". Olsson hade då svarat: "jo nu känner jag igen dig". 

Catharina, Charlotta och Lars Johan hördes sedan var för sig, med de två 
som för tillfallet inte hördes utanför lokalen. Enligt rättegångsprotokollet av
lämnade Catharina sin berättelse "under tårar och snyftningar" som gjorde 
det nödvändigt att fråga henne flera gånger innan man fick något svar. Hon 
menade att Olsson varit en "beskedlig man", och hon hade egentligen inte 

278 Under den första veckan i juli k unde man v id 'Örebro Apoteks Laboratorium' konstatera 
förekomsten av arsenik i Jonas Olssons ma gsäck, och därmed fasts tälla död sorsaken till 
arsenikförgifitning. 
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haft något annat emot honom än att han grälat på henne och Charlotta. Hon 
menade att motivet till mordet, som hon uppenbarligen var initiativtagaren 
till, var hennes fruktan för att Olsson skulle gifta om sig. Om han gjorde det 
skulle Lars Johan, med vilken hon hade talat om giftermål, bli utan arv. 
Angående stölderna menade hon "att hon icke kunde förstå att hon icke visat 
Jonas Olsson den trohet hon varit honom skyldig, utan uppsåtligen försking
rat åtskilliga matvaror och persedlar". 

Charlotta hördes "under en häftig convusionisk gråt, som ofta hindrade 
henne att tala". Hon meddelade, trots att hon blivit uppsagd, att hon inte 
hade funnit anledning till någon anmärkning mot Jonas Olsson och att hon 
inte heller kunde förstå varför hon beslutat sig för att deltaga i mordet. I 
Charlottas vittnesmål framstod nu Catharinas roll som mycket pådrivande. 
När hon vid åttatiden på fredagsmorgonen gav Olsson mer arsenik skulle 
hon ha sagt: "Jonas Olsson tål mera än andra, han skall dö". Charlotta mena
de inför rätten att hon inte heller hade haft någon kännedom om att de 
'Thielemans droppar' som Olsson fått varit utblandade med något gift. 

I rätten tycktes Lars Johan "vara af ett inbundet och stelt lynne, utan att röja 
någon mera upprörd sinnesstämning, än att ansigtet då och då öfverdrogs af 
en lätt rodnad". Han betonade när han hördes att han och Catharina visser
ligen talat om att ingå äktenskap med varandra då han uppnådde myndig ål
der, men att detta inte varit "fullkomligt uppgjort". Lars Johan berättade om 
hur konflikterna mellan pigorna, främst Catharina, och hans fosterfar ofta 
lett till att Catharina sagt att hon skulle ta livet av honom. Detta hade Lars 
Johan försökt avstyra - ibland sade han att 'det icke gick an' och ibland: 
'sådana ord skall du icke tala' - men slutligen hade han, när han insett att 
han skulle gå miste om arvet om Olsson gifte om sig, bara sagt: "ja, om vi 
blott töras". De hade därefter inte talat något mer om förgiftningen förrän 
den redan hade utförts. Den sextonårige Gustav Ersson, som var bekant med 
Lars Johan, vittnade sedan och sade att denne samma dag som Olsson för
giftats berättat att han skulle få ärva sin fosterfar. 

[Ersson:] - då har du det bra. 
[Lars Johan:] - jag är rädd att den faen går stad och gifter om sig. 

Lars Johan erkände att detta samtal hade ägt rum men menade att han endast 
hade sagt att: "om Jonas Olsson går sta' och gifter sig, då är testamentet bru
tit". Rannsakningen sköts sedan upp för att återupptas den 7 augusti. Vid 
detta rättegångstillfalle var Catharina och Charlotta 'under upprörd sinnes-
stemning'. De vidhöll sina tidigare bekännelser, men Catharina medgav 
beträffande hennes och Lars Johans giftermål att "det blott varit tal emellan 
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dem derom". Charlotta förnekade fortfarande, trots Catharinas uttalanden, att 
hon varit arg på Olsson för att hon blivit tillsagd att flytta ut på måndagen. 
Hon sade också att Catharina aldrig inför henne hade uppgett något annat 
motiv till mordet än "att han skulle dö, emedan det sedermera skulle blifVa 
så bra". 

Vidare uppgav Lars Johan att han visserligen hade varit med vid samtalen 
om förgiftningen på söndagen, men att anledningen till att han inte hade in
vänt mot förslaget var att han trodde att Catharinas förslag var ett skämt. 
Han menade nu att han aldrig hade misstänkt att någon förgiftning ägt rum. 
Han hade trott på Catharinas förklaring: "att han druckit kallt vatten och bli
vit kall". Han medgav också att hans förhållande till Catharina efter Jonas 
Olssons död varit "förtroligare än förut, så att han, med undantag af 2ne 
nätter, legat vaije natt tillsammans med henne". Detta berodde dock enligt 
honom inte på 'mordgerningen', utan "härledde sig från det tal, som varit att 
de skulle gifta sig med hvarandra så snart han blef myndig". Lars Johan, som 
i rättegångsprotokollet beskrevs som "lika kall och känslolös som tillförene", 
påmindes om att han tidigare sagt att han direkt vid hemkomsten från Flåten 
hade anat att förgiftningen ägt rum. Han hade också menat att Catharinas 
förslag om att den kvarvarande arseniken skulle gömmas undan bekräftat 
hans aningar; "/.../ men på deras erindran lemnade Lars Johan Larsson icke 
något svar utan ansigtet öfverdrogs endast af en häftig rodnad". 

Under rättegången diskuterades också Catharinas oärliga förflutna. Under sin 
tidigare anställning hos inspektör Larsson hade hon stulit ett par kakor, värda 
sex riksdaler, vilka hon långt senare ersatt. Av vittnesmålet från Catharinas 
mor, Maria Carlsdotter, framgick också att Catharina, och även vid ett till
fälle Lars Johan, hade idkat byteshandel med Olssons varor. Modern hade 
dock inte uppfattat detta som konstigt, i och med att Jonas Olsson antytt att 
han hade planer på att gifta sig med Catharina. Pigan menade dock inför 
rätten att hon "icke velat hafva Jonas Olsson, af det skäl, att hon förmodat, 
att det skulle blifVa ägtenskap af med fosterbarn, för hvilken hon hyst 
tycke". Vidare hördes ytterligare tre kvinnor mot vilkas tjänster, främst i 
form av sömnad och vävning, Catharina hade bytt varor. En av kvinnorna, 
Johanna Jansdotter, som hade 'lånat' bröd, mjöl, sill, smör, ull, potatis och 
mjölk utan Jonas Olssons vetskap, menade att detta inte var konstigt i och 
med Catharinas ställning som matmor och blivande hustru.279 

279 Vid det ta ra nnsakningstillfalle hörd es ocks å bar nmorskan Westing och Ma ja Er sdotter. 
Även en kv inna vid namn Maria Magdalena Andersdotter vittnade och påstod att hon på ett 
tidigt stadium hade misstänkt förgiftning. 
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Den 18 september meddelade rätten sitt utslag. Man menade att Catharina, 
Charlotta och Lars Johan måste anses gemensamt ansvariga för arsenik-
förgiftningen, i och med att de två sistnämnda inte invänt något mot för
slaget. Man hänvisade till Lars Johans uttalande: "ja, om wi blott töras", och 
menade att han innan han avreste med kalken till Flåten på morgonen visste 
att pigorna skulle baka bröd. Inte heller hade han vidtagit "några åtgärder till 
förekommande eller hämmande af giftets werkningar". Rätten ansåg att Lars 
Johans aningar om fosterfaderns förgiftning "med anledning af tilldragelsen 
Söndagen förut måste hafwa öfwergått till wisshet hos honom", och pekar 
vidare på hur han varken inför Eliaeson, barnmorskan Westing eller Doktor 
Berenheim antytt att Olsson förgiftats. Tillkallandet av Westing och råd-
frågandet av Berenheim hade heller inte skett på Lars Johans eget initiativ. 
Rätten menade att Lars Johan, tillsammans med pigorna, var att betrakta som 
gärningsman trots att han inte var närvarande när brottet utfördes. Lars Johan 
dömdes till fem års straffarbete för delaktighet i mord och Charlotta till sju 
års straffarbete för giftmord, efter prövning i hovrätten. Catharina dömdes 
slutligen - efter att ha dömts till döden av hovrätten - till straffarbete på 
livstid av högsta domstolen.280 

Arvsproblematiken - generation och äktenskap 
Betraktat i relation till 1800-talets bondesamhälle utgör giftmordet i Egersta 
ett markant normbrott. Detta beror inte enbart på faktumet att en mord
handling i sig, och per definition, utgör en stark avvikelse. De tre ungdomar
nas agerande kan också betraktas som ett uppseendeväckande avsteg från ett 
av de allra mest elementära värdena i den samtida kulturella kontexten: 

Rom. 13:1. Var och en vare underdån ig den överhet, som han har över 
sig.281 

Fallet synliggör en grupp unga människor, en fosterson och två tjänste
flickor, som i lönndom planerar och verkställer avdagatagandet av sin foster
far respektive husbonde. De motiv till handlingen som framstår som tyd
ligast i källmaterialet har ekonomiska förtecken. Dessa visar sig också i de 
småstölder som begåtts av den äldre pigan, vilken också var den samord
nande kraften bakom mordet. Detta har sannolikt sin bakgrund i samspelet 
mellan ett antal faktorer. För det första var Catharina äldst av de tre, och för 
det andra var hon uppenbarligen den person som kände sig mest lockad av 

280 Dessutom dömdes tre kvinnor (däribland Catharinas mor) till att var för sig böta 10 r iks
daler för snatteri, i och med at t de tag it em ot va ror från Catharina i vetsk ap om a tt de för
skingrats från Olsson. 
281 Ur avsnittet "För undersåtar" i Hustavlan. 
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den ekonomiskt gynnsamma situation som hon såg framför sig. För det 
tredje kan man identifiera ett motiv som skulle kunna vara det mest ton
givande i sammanhanget. Jonas Olssons sökande efter en ny hustru innebar 
inte bara risken för att man inte skulle kunna skörda frukterna av det vid tid
punkten giltiga testamentet. Det var ju också så att Catharina, som omnämns 
som varande 'i matmors ställning', av Olsson sågs som potentiell framtida 
hustru. Detta gick stick i stäv med pigans planer på att ta över gården till
sammans med Lars Johan. 

Att utifrån rättegångshandlingarna tolka motivbilden i detta fall är till viss 
del problematiskt. Protokollen och skrivelserna har tillkommit inom en be
stämd institutionell kontext, och producerats av vissa specifika aktörer. Detta 
innebär att man alltid måste kalkylera med möjligheten att viktig information 
saknas. Ingen av de tilltalade tycks ha varit särskilt talför, varför man kan 
anta att åklagaren delvis med sina frågor kunde styra svaren i riktning mot 
den av honom förväntade motivbilden. Motiven tycks dock i stort hållas 
samman av två faktorer som antingen kan ha existerat parallellt och varit 
jämnstarka, eller i en relation där den ena var tongivande eller till och med 
allenarådande. 

Den första av dessa faktorer rör Catharinas relation till fostersonen Lars 
Johan. Det ter sig som om en, åtminstone sexuell, relation dem emellan före
låg. Planerna på bröllop kan dock förstås på minst två sätt: Antingen byggde 
de på gemensamma tankar om att driva gården som ett gift par, eller också 
var de rotade i Catharinas kalkylerade strävan efter Jonas Olssons förmögen
het. Den andra faktorn, som berörts tidigare, rör Catharinas förhållande till 
husbonden. Hon fruktade sannolikt inte enbart att hans eventuella omgifte 
(som ju även Lars Johan framstått som negativ till) skulle hindra henne från 
att komma åt arvet, utan också att just hon skulle bli hans nya hustru. 

Oaktat dessa reflektioner omkring motivbilden så är arvsproblematiken 
uppenbar och central. Jonas Olsson i Egersta hade tillsammans med sin fru, 
medan hon levde, upprättat ett inbördes testamente av följande lydelse: 

Vi undertecknade, äkta makar, förklara härmed d et såsom wår yttersta 
wilja, att den af oss som den andre öfwerlefwer skall, utan något intrång 
af den andres arfwingar, under oinskränkt dispositionsrätt under sin lifstid 
behålla och besitta allt hvad i wårt bo wid någonderas dödsfall finnes; 
skolande, efter begges wår död, qwarlåtenskapen tillfalla fostersonen Lars 
Johan Larsson, med förbindelse för honom, att gå oss tillhanda och ömt 
wårda oss för wår ålderdom, och efter wår död jordfasta oss på ett ordent
ligt sätt, men skulle Lars Johan Larsson icke uppfylla ofwanstående will-
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kor och med barnslig wilja wara oss undergifwen och när wi blir gamla 
och arbetslösa, med barnslig kärlek wård a och sköta oss, eger den efter-
lefwande makan annorlunda förordna, hvilket härmed med wåra namns 
underskrift försäkras och intygas af 

Egersta den 29 juni 1869. 

Jonas Olsson. Johanna Jansdotter. 

Regina Schulte pekar på arvsrättens betydelse i jordbrukssamhället där 
familj e- och släktskapsrelationer var av central betydelse för den sociala 
organisationen.282 Det var genom släktbanden som ägarskapsförhållandena 
manifesterades. Hon skriver vidare att: 

The conflicts between heirs and parents, sons and fathers, mothers and 
sons, farmers' wives and daughters-in-law, farmers and sons-in-law who 
married to acquire the farm in the absence of sons, characterized the 
peasants' life and especially their emotional world.283 

Catharinas, Lars Johans och Charlottas brott utgör med andra ord ett exem
pel på en handling som, även om den i sig var atypisk, utfördes inom ett 
specifikt socialt och historiskt ramverk präglat av vissa institutioner och rela
tioner. Det som är tidsspecifikt i det aktuella fallet är den patriarkalt ordnade 
kontext, präglad av bondesamhällets arvsrättsliga institution, inom vilken 
giftmordet blir till en revolt. 

Smolk i glädjeb ägaren - Vardag, fest och mord i kyrk staden 
I resonemang omkring den ungdomskultur som tog form och expanderade i 
västvärlden under efterkrigstiden talar man ibland om att ungdomen först vid 
denna tidpunkt blev till invånare i en typ av 'ungdomssamhälle' som de 
vuxna inte hade tillträde till.284 Detta är givetvis en sanning med modifika
tion, och självfallet förekom sammanhang i vilka ungdomen kunde umgås 
och mötas utom räckhåll för föräldrarnas direkta kontroll och övervakning 
även i det av stark social kontroll präglade bondesamhället. Ett intressant 
typfall att studera på detta område utgörs av de så kallade ungdomshelgerna 
som under lång tid regelbundet utspelades i de norrländska kyrkstäderna. 

282 Schulte 1994. Jf r äve n Tönnies' och Dürkheims klassiska sociologiska resonemang om
kring 'Gemeinshaft' och 'Gesellshaft' respektive mekaniska och organiska solidaritetsformer. 
283 Ibid:50. 
284 Se t ex Coleman 1961. 
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I sin skildring av svensk bondekultur betonar folklivsforskarna Berg och 
Svensson faktumet att människan är "en social varelse, som älskar umgänge 
och sällskap", samt att vi har "ett naturligt behov av rytm i förhållandet 
mellan arbete och fest".285 Författarna visar på hur man historiskt kan iaktta 
hur aktiviteter som jakt, fiske och strider hos s k primitiva befolkningar åt
följts av gemensamma fester. Emile Dürkheims beskrivning av växlingen 
mellan vardag och fest hos aboriginerna är förvisso i hög grad specifik, men 
den kan också utläsas på en högre abstraktionsnivå. 

Life in Australian soc ieties alternates b etween two different phases. In 
one phase, the population is scattered in small groups that attend to their 
occupations independently. Each family lives to itself, hunting, fishing -
in short, striving by all possible means to get the food it requires. In the 
other phase, by contrast, the population comes together, concentrating 
itself at specified places for a period that varies from several days to 
several months. I... I Once the individuals are gathered together, a sort of 
electricity is generated from their closen ess an quickly launches them to 
an extraordinary height of exaltation.286 

Durkheim beskriver alltså ett spel mellan ett arbetstillstånd präglat av kon
centration och introspektion och ett kontrasterande tillstånd karaktäriserat av 
en slags känslomässig urladdning. Liknande mönster återfinns i en rad soci
ala och historiska sammanhang. En kontext i vilken detta illustreras på ett 
iögonfallande sätt är de norrländska kyrkstäderna som beskrivs på följande 
sätt: 

Ett markant drag i övre Norrlands bebyggelsebild utgör de klungor av 
enkla stugor som ännu i denna dag på sina håll trängs run t sockenkyrkan. 
Deras antal kan ibland vara så stort, att de bildar liksom en hel stad med 
gator, torg och gränder. Det är dock under största d elen av året en öde 
stad med tillbommade hus. Endast vid helgtider lever den upp. Då slås 
fönsterluckorna upp oc h stugorna fylls av folk, som under några dagar 
fria från vardagssysslorna kan ägna s ig åt helgens firande i kyrka och i 
stugor.287 

[D]en här v id kyrkan belägna stadskrogen är en alltför skadelig rot till 
oordentligheter samt kristendomens och goda seders fördärv, ty utan det 
att fylleri till stor förargelse där övas helgdagsaftnar, ja, äve n helgdagar, 
så att mån gen kommer från krogen till kyrkan och går från kyrkan till 
krogen tillbaka, följer ock därav d en olägenhet, att husfader, so m eljest 

285 Berg & Svensson 1969:147. 
286 Durkheim 1912/1995:216ff. 
287 Bergling 1964:15. 
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hemma i sina byar väl kunna hålla sina barn och sitt folk i god ordning 
äro icke i stånd att styra dem, då de komma till kyrkostaden, emedan 
krogen giver anledning därtill, att folk mötas och skocka sig, då den ene 
sedan förleder den andre till varjehanda galenskap, ogudaktighet och även 
övervåld, så att fönster b livit utslagna, mur ar kullstötta, lik utburna och 
skymfligen hanterade, att förtiga det, att för några år sedan ingen med 
trygghet kunnat gå på gatorna, sedan det blivit mörkt.288 

I detta avsnitt kommer vi att med Luleå gamla stad (Gammelstad) som fall-
miljö, och med utgångspunkt i en närläsning av ett brottsfall som utspelade 
sig där 1899, diskutera två huvudaspekter. För det första fokuseras den norr
ländska kyrkstaden som en sociologiskt intressant miljö. För det andra visar 
vi på hur man i relation till den aktuella gärningsmannen kan identifiera så
väl kontextuella som individuella faktorer. Med kontextuella faktorer avses, 
med referens till sociologisk och kriminologisk teori om s k tillfällesstruk
turer, förhållandet att externa betingelser, som exempelvis bristande social 
kontroll i en given situation, kan driva fram en kriminell handling.289 Förut
sättningen för att brottet skall äga rum är emellertid också att det i relation 
till denna tillfallesstruktur finns en individ som är benägen att begå brottet. 

Den norrbottniska kyrkstaden som social miljö 
Durkheim anspelar i den text som citerats ovan på en dualitet i de australien-
siska urbefolkningamas liv. Vid vissa tidpunkter samlas individer och famil
jer, som annars ägnar sina krafter åt att producera sina livsförnödenheter, i 
en 'collective effervescence' (d v s ett slags gemensamt extatiskt tillstånd) 
som fyller såväl religiösa som sociala funktioner. Tendenser till en likartad 
drastisk växling kan också iakttas i det norrbottniska bondesamhället på 
1800-talet. Perioder av hårt arbete och torftigt leverne varvades med inten
sivt helgfirande i kyrkstadsmiljöer. Begreppet kyrkstad syftar, som antytts 
ovan, på de grupper av enkelt utformade hus avsedda för tillfälligt bruk, som 
fanns vid vissa kyrkor främst i Västerbottens och Norrbottens län. Närvaro
plikten vid gudstjänsterna och de långa avstånden var givetvis betydelsefulla 
faktorer för kyrkstädernas utveckling, men drivkrafter av både social och 
psykologisk art torde också ha funnits. Kanske kan dessa miljöers framväxt 
under senmedeltiden främst ses som sprungen ur ett gemenskapsbehov hos 
befolkningen - ett återskapande av bygemenskapen på kyrkplatsen. 

De spartanskt inredda och endast nödtorftigt vinterbonade stugorna var ofta 
försedda med fönsterluckor som stängdes under de tider då kyrkstaden låg 

288 Kyrkoherde Lars Lang vid 1764 års visitation, citerad i Nordberg 1970:647. 
289 Se t ex Sarnecki 1981 . 
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öde. Pendlandet mellan å den ena sidan sprudlande folkliv och total tystnad 
och folktomhet å den andra torde ha gett platsen en närmast artificiell prägel 
som centralort. Ett annat karaktärsdrag hos åtminstone de kyrkstäder, i t ex 
Luleå och Piteå, i vilka vägarna från socknens olika delar sammanstrålade 
vid kyrkan, är att de, som en följd av att det föll sig naturligt för vaije by att 
placera sina stugor längs sin egen infartsled, antog formen av en förtätad 
miniatyr av socknen som helhet. Hemmansägare från samma by hade med 
andra ord sina stugor intill varandra, vilket gjorde kyrkstaden till en i vissa 
avseenden differentierad miljö.290 

Kyrkstaden utgör, som väl redan framgått, en alldeles speciell typ av miljö. 
Trots att den stod öde stora delar av året, spelade den i och med sina funk
tioner dels i församlingslivet och dels som samlingsplats för marknader, upp
börder och ting en central roll i det gamla norrländska bondesamhället. Här 
ägde betydelsefulla sociala kontakter mellan sockenallmogen rum, och såväl 
kyrkliga och merkantila som judiciella och fiskala verksamheter knöts ofta 
till den. 

Även kontrolldimensionen aktualiseras vid ett sociologiskt betraktande av 
kyrkstadsmiljön. När Norrbottens förste landshövdning år 1814 i en skriv
else till Högsta domstolen föreslog att bara hemmansägare boende över en 
mil från kyrkan skulle fa äga kyrkstuga var syftet bland annat att få bukt med 
"alt det oskick som lefnaden i kyrkostäderne medförer hwarest lönnkrögeri 
oaktadt den strängaste tillsyn, som icke saknas, aldrig kan hämmas, liderlig 
lefnad uppkommer samt yppighet hos Allmogen utsprides". 291 Sammanfatt
ningsvis kan man alltså observera minst tre karaktärsdrag som befäster kyrk
stadens status som en sociologiskt intressant miljö: 

• Den särskilda prägel som centralorten gavs av de drastiska växlingarna 
mellan den periodvisa och intensiva närvaron av en helgfirande befolk
ning, och den nästan fullständiga folktomheten. 

• Den sociala segregation som följde ur förhållandet a tt vägarna från de 
olika byarna i socknen, när de nådde kyrkstaden, blev till gator längs 
vilka familjer från samma platser hade sina stugor. Denna kan förvisso 
inte främst förstås i termer av stratifieringsbaser som status eller klass 
utan är topografiskt betingad, men är just av detta skäl relevant i och 

290 De som ko m frän byar i de södr a delarna av Lu leå socken ('framfjärdingar') hade sina 
stugor längs Framlänningsgatan. Stug or tillhörande hemmansägare från byar upp efter älven 
('uppfjärdingar') samlades längs vägen mot Sunderbyn. 'N orrfjärdingar' samlade sina stugor 
längs den norra infartsleden, och b yarna längs älvens nedre del sam t vid G ammelstadsviken 
hade sinakyrkstuguplatser vid Storgatan (Isaksson & Isaksson 1992:108). 
291 Citerat i Isaksson & Isaksson 1992:113f 
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med att den i kyrkstaden gav en intensifierad spegling av socknens 
rumsiga struktur. 

• Den kontroll som från myndighetshåll riktades mot livet i kyrkstaden 
och dess delvis 'moraliskt förkastliga' innehåll. 

Dessa aspekter rörande livet i kyrkstaden får särskilda implikationer för 
förståelsen av de s k ungdomshelger som firades i övre Norrlands kyrkstäder 
under nyårs- och trettondagshelgen, Marie bebådelsedag, sam t pingst- och 
mikaelihelgerna. Under dessa helger, som kunde vara i flera dagar, vistades 
den yngre generationen till stor del ensam på platsen där man vid sidan av 
gudstjänsterna dessutom anordnade en del nöjen. År 1817 förklarade rege
ringen att man tyckte att ungdomshelgerna borde avskaffas, samt införde 
förbud mot smällare och fyrverkerier. Helgerna avskaffades dock inte, men 
de betraktades även i fortsättningen som problematiska. 

I sin beskrivning av Luleå sockens historia skriver prosten Albert Nordberg 
att: 

!  . ..  I  u n g d o m s h e l g e r n a  h a  b å d e  s i n  r ä t -  o c h  s i n  a v i g s i d a .  D e n  s e n a r e  v i l l  
man gärna glömma, då man vid högmässan ser kyrkan fylld av idel ung
dom och har tillfälle att söka påverka dem i god riktning, men väl ute ur 
kyrkan blir man tyvärr snart åter påmind om dess existens.292 

Riklig alkoholkonsumtion, busliv och slagsmål verkar i förhållandevis stor 
utsträckning ha präglat helgfirandet i kyrkstaden. År 1767 hade en överens
kommelse om en 'måttlighetsförordning' träffats mellan landshövding och 
allmoge i Luleå socken. Detta bromsade en negativ utveckling i vilken till 
och med vissa präster varit delaktiga.293 Problemen med brännvinet intensi
fierades under 1800-talet då drycken böljade produceras i allt större mäng
der. Vid åren omkring århundradets mitt låg konsumtionen omkring 8,5 liter 
per invånare och år.294 Att ungdomshelgerna i kyrkstadsmiljön aktualiserar 
begrepp som 'kontroll' och 'segregation' illustreras av följande citat av den 
ovannämnde prosten: 

Helgsupandet hemma och vid kyrkan fortsatte att florera långt fram i 
tiden, och de gamla kunna berätta, huru det tillgick i Gamla staden i deras 
ungdom på grund av närheten till krogen och seden, att var och en skulle 
förse sig med brännvin för helgen. Man vandrade mellan kyrkstugorna 
och bjöd varandra, ofta i all stillhet, men bäst det var sattes lidelserna i 

292 Nordberg 1970:538. 
293 Ibid:647. 
294 Se t ex von Hofer 1985. Se även kapitel 8. 
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svallning hos en del, minnen av lidna oförrätter eller undfånget stryk vid 
föregående helger vaknade, och det blev blodiga krig me llan t.ex. "norr-
fjärdingar" och "framfjärdingar". Allehanda tillhyggen användes, s åsom 
kyrkstugunycklar eller vedträn, vilka stundom av intresserade kvinnor till
fördes deras stridande män. Gång efter annan ha församlingens präste r i 
sockenstämma och kyrkoråd påtalat oskicket vid helgerna o ch uppmanat 
allmogen att förmana sina söner och drängar att vid kyrkan uppföra sig 
väl.295 

År 1849 infördes en regel om att bönder som valdes i sockenstämma skulle 
patrullera för att upprätthålla ordningen vid ungdomshelgerna. Dessutom be
redde en omfattande församlingsväckelse under 1800-talets senare del vägen 
för den moderna nykterhetsrörelsen, och därmed för en förändring i fråga om 
rusdrycksbruket. Trots dessa förändringar är det uppenbart att brännvinet 
satte sin prägel på helgfirandet i kyrkstäderna även senare än så. 

Ungdomshelgerna var också betydande för samspelet mellan könen under 
1800-talet. Det var vid dessa tillfällen som unga människor från olika byar i 
socknen träffades, och det var vanligt att pojkar släpptes in av flickor för att 
fa 'ligga i la' med dem. Detta innebar att man tillbringade natten i samma 
säng, med kläderna på, för att utröna huruvida man var lämpade för varandra 
eller inte. Seden fyllde en viktig social funktion. I en skildring av kyrkstads
livet skriver man nämligen: 

Med kupade händer över ögonbrynen står de och kikar in till flickorna i 
stugan. Styrkta ur halvlitern i cheviotkostymens bakficka knacka r de på 
och bjuder sig in. Kanske använder någon av dem den gamla ramsan för 
att fa "ligga i la" med flickan: 

Är du int min vän och kärlek lilla, 
oj, oj, oj jag fryser, låt mej ej fara illa 
oj, oj, oj jag fryser, släpp in mej i värmen, 
och har du hjärta kvar så låt mej ligga på ärmen296 

Om ungdomen hade samlats i någon större stuga var det vanligt att man 
sysselsatte sig med dans om någon som kunde spela munspel, fiol eller drag
spel fanns tillgänglig. När man skingrades vid kvällens slut gick flickorna 
hem till sina stugor, medan en besvärlig tid tog vid för ynglingarna. Om man 
inte hade fatt 'bestämt' för natten, riskerade man nämligen att fa gå brand
vakt, vilket särskilt under vinterhelgerna var ytterst impopulärt. 

295 Nordberg 1970:648. 
296 Isaksson & Isaksson 1992:120. 
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Fallbeskrivning297 

Det var inom ramen for ungdomshelgernas närmast rituella former, och 
deras 'collective effervescence' for att tala i Dürkheims termer, som drängen 
Edvard Johansson begick sitt brott. Den beskrivna kyrkstadsmiljön med sina 
särdrag ringar in ett spektakulärt händelseförlopp, från brottets förspel och 
förövande via domstolsförhandlingarna och fram till eftersvallet i pressen. 

Edvard Johansson föddes den 21 mars 1870 i Smedsbyn och var yngst i en 
syskonskara bestående av sex bröder. Föräldrarna var arbetaren Johan Jakob 
Johansson och dennes hustru Anna Lovisa som avled när Edvard bara var 
omkring fem år gammal. Fadern dog när Edvard var i femtonårsåldern. 
Edvard utackorderades av kommunen för att arbeta som dräng när han var 
omkring tio år gammal. Först arbetade han hos ett par bönder i hembyn men 
sedermera också hos en jordbrukare i Person. Han stannade inte särskilt 
länge i någon tjänst utan hoppade fram och tillbaka mellan drängplatser, 
jämvägsarbete och jobb på Svartökajen. På hösten 1898 var Edvard 28 år 
gammal och arbetade hos bonden Conrad Palmgren i Gäddvik. 

En söndagsmorgon i januari 1899 häktades Edvard i sin bostad hos Palm
gren. Han var misstänkt för att ha skjutit en man vid namn Alfred Henriks
son under en lördagskväll i Luleå gamla stad (Gammelstad). Det var tretton-
dagshelg och ungdomarna hade enligt seden samlats för att fira helgen i 
kyrkstaden. Alfred var son till bonden Peter Alfred Henriksson, hos vilken 
Edvard hade arbetat som dräng för ett par tre år sedan. Edvard, som kommit 
hem och gått till sängs vid halvsextiden på morgonen, fördes nu till tings
huset i Gammelstad. Där förhördes han av länsmannen i närvaro av fjärd
ingsmannen och en patrullerande polis. Edvard gav då sin version av vad 
som hade hänt. 

Vid tvåtiden på eftermiddagen, lördagen den 7 januari, hade Edvard i säll
skap med arbetaren Viktor Öhrling gående begett sig från Gäddvik till ung-
domshelgsfirandet i Gammelstad. Edvard hade egentligen inte tillåtelse att 
tillbringa helgen inne i Gammelstad och hade därför planerat att återvända 
hem innan morgonen kom. Redan under promenaden hade Edvard och kam
raten Viktor påböijat kvällens festande genom att dricka konjak ur en 
enlitersbutelj som den senare hade med sig298 

297 Nederluleå häradsrätt 27/1, 15/2 , 6/3, 24/3, 15/4, 6 /5, 8/5 sa mt bilagda handlingar, förva
rade vid Landsarkivet i Härnösand (Ala: 115). 
298 Att påbö ija festandet re dan på v ägen till ky rkplatsen va r en my cket gam mal trad ition. 
Isaksson & Isaksson (1992:124) bes kriver t ex hur man "under resan till Ga mmelstad fr ån 
byarna efter land svägen norrut [anm: G äddvik låg d ock sy dost om ky rkan] I .. . ! skulle ha 
'Degerbergssupen'. Vid D egerberget bel äget mellan P erson och Ru tvik, stan nade kyrkföljet 
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Edvard hade när han gick hemifrån stoppat på sig en oladdad fempipig 
revolver och fyra-fem skarpa patroner. Denna, menade han, kunde vara bra 
att ha som skydd under hemfärden på natten. På vägen in till Gammelstad 
tog Edvard fram revolvern och visade den för Viktor, som genast blev 
intresserad och ville provskjuta den. Edvard gav då revolvern och en patron 
till Viktor, som laddade och sköt på en telegrafstolpe vid vägkanten. Detta 
gjorde att Edvard också ville pröva sin färdighet, varpå han laddade och sköt 
mot stolpen. Skottet missade, och man avbröt skjutandet. Viktor försökte ta 
ut de avskjutna patronerna ur revolvern, men de satt hårt fast och han lycka
des bara få bort den ena. Edvard stoppade sedan undan vapnet. 

Efter omkring en och en halv timmes promenad var de två kamraterna 
framme i Gammelstad. Där inledde man ett slags 'krogrunda', i vilken man 
gick från kyrkstuga till kyrkstuga för att bjuda och bjudas på supar, s k 
klämmar. Edvard redogjorde i förhöret detaljerat för i vilka stugor han hade 
varit, hur länge och vilka personer som varit där. Efter att ha besökt tre 
stugor träffade Edvard och hans sällskap Alfred Henriksson, den ovan
nämnde 22 årige bondsonen från Ängesbyn, ute på gatan. Denne sade då: 
"jag skulle vilja tala med dig, men det får vara till senare i qväll". Alfred bad 
därför Edvard att komma och hälsa på i hans kyrkstuga längre fram på 
kvällen. Efter ytterligare några turer mellan de olika sällskapen i stugorna 
fann Edvard sig i sällskap med Alfred och en obekant yngling från Alvik. 
Det visade sig senare att dennes namn var Oskar Ruth. Under vidare festande 
hade dessa träffat syskonen Jenny och Severina som de båda känt sedan 
tidigare, och Edvard och Alfred hade följt dessa till deras kyrkstuga. Alfred 
bjöd Edvard på ett glas punsch och man satt och samtalade. Efter en stund 
hade Jenny gått till sängs "i öfre afdelningen af en s.k. skåpsäng", medan 
Severina stannade uppe "och med [Alfred] Henriksson i sitt knä suttit och 
språkat". När Alfred var i fard med att ta avsked av Severina, förfarande 
sittande i hennes knä, hände något. Edvard beskriver hur han "af en händ
else" då tagit upp revolvern ur fickan och, ovetande om att den var laddad 
och utan att på något sätt sikta på Alfred, "tryckt till" så att ett skott brann 
av. Han hörde då Alfred ropa till och blev, när han insåg att han måste ha 
träffat honom, så förskräckt att han kastade bort revolvern och skyndade sig 
ur stugan för att fly hem till Gäddvik. 

Ett rättmedicinskt protokoll beskriver hur Alfred sedan skottet avlossats fallit 
i golvet med blod strömmande från huvudet. Severina hade frågat honom om 
han skadats men bara fått några obegripliga ljud till svar. Enligt rättegångs

och pojkarna togo sig en su p. Se dan bar det av i fu ll karriär och efter ännu en kvarts timme 
var man framme vid kyrkplatsen". 
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protokollet från den 27 januari hade Alfred "legat sanslös, görande kramp
aktiga rörelser med armar och ben samt utstötande ett och annat oartikulerat 
ljud". Edvard hade lämnat platsen utan att se efter hur det gått med Alfred, i 
och med att han bara trodde att skottet "tagit i benen", som han uttryckte det. 
När Edvard nu av länsmannen tillfrågades om händelsen, menade han att han 
aldrig hyst agg eller varit ovän med Alfred, utom att de kanske hade grälat 
en och annan gång. Han kunde inte ange någon orsak till varför han tog fram 
revolvern i stugan och kunde inte heller förklara hur vapnet blivit laddat. När 
doktor Gustaf Andersson klockan kvart i ett på natten anlände till kyrk-
stugan, fann han Alfred liggande utsträckt på golvet i en blodpöl med ett 
skottsår i pannan mitt mellan högra ögat och hårfästet. Påföljande morgon 
avled han. 

Den 27 januari inleddes rannsakningen vid Nederluleå häradsrätt. Man läste 
upp delar av polisförhörsprotokollet samt protokollet från den rättsmedi
cinska undersökningen, och deras innehåll bekräftades av Edvard som ännu 
en gång vidhöll att hans relation till Alfred varit vänskaplig. Han sade att om 
de vid vissa tillfallen varit osams så hade det bara varit "på skoj". Edvard 
hade bott i Alfreds hemby Ängesbyn, och han förklarade för rätten att det 
var när han under den tiden tillbringat helger i Gammelstad som han bott i 
närheten av, och på så sätt lärt känna, systrarna Jenny och Severina Nilsson. 
Han betonade dock att han inte kände dem "ens så nära att han visste hvilken 
vore den ena ock den andra" och förklarade "att de alltid varit honom likgil-
iga". De frågor som åklagaren ställde tycks av protokollet att döma ha syftat 
till att utreda om ett svartsjukedrama förelåg. Edvard sade dock att hans 
likgiltighet inför de två systrarna inneburit att : 

t ... I han ej sökt att med dem blifva närmare bekant än mindre efter-
sträfvat att vinna någonderas kärlek, likasom ock de å sin sida icke 
någonsin lagt i dagen, att de för honom hyste någon varmare böjelse, ock 
sade sig den tilltalade ej kunna yttra sig om, huruvida någon af dem 
föredragit Alfred Henriksson framfor den tilltalade. 

Under rättegången kom sedan Edvards revolver på tal och i diskussionen 
omkring denna visade han sig vara mycket osäker. Först menade han att han 
skaffat sig den för att försvara sig mot misshandel som berusade personer 
som brukade komma till honom i Gäddvik hotat med. När åklagaren då 
påpekade för honom att sådana hot för många inte skulle leda till 'inför
skaffandet av ett lifsfarligt vapen', sade Edvard att han väl hade skaffat den 
"för att han derigenom skulle blifva olycklig". Åklagaren uppmanade honom 
att förklara vad han menade med detta och fick då till svar att det "endast 
och allenast varit af högfärd, som han lagt s ig till med revolvern". Edvard 

211 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

förklarade vidare att han inte endast tagit med sig revolvern på lördags
kvällen i syfte att kunna försvara sig på hemvägen, utan också för att försöka 
sälja den i och med att han inte längre "känt någon tillfredsställelse" av att 
äga den. Han hade erbjudit Viktor Öhrling att köpa den, men hade sedan 
denne avböjt inte stött på någon annan som han ansett det lönsamt att bjuda 
ut vapnet till. När åklagaren sedan frågade Edvard om anledningen till att 
han tagit fram revolvern inne i Nilssons kyrkstuga, fördjupades osäkerheten i 
hans svar. Till en böljan sade han att han hade tagit fram den för att försöka 
sälja den till Alfred men ändrade sig snabbt till att säga att det bara varit för 
att skämta. När åklagaren då frågade Edvard "huru han tänkt sig detta 
skämt", ändrade han sig på nytt och sade att han hade visat revolvern för att 
'skryta' med den. 

Angående detaljerna i händelseförloppet i kyrkstugan berättade Edvard för 
rätten att han först blivit nekad att "ligga hos" Jenny Nilsson. Han menade 
att han inte blivit bitter på grund av detta utan att han, efter att Alfred bjudit 
på punsch, suttit ned fem fot299 ifrån denne som suttit med Severina i en 
soffa. Stående eller sittande - Edvard kunde inte minnas vilket - hade han då 
tagit fram revolvern ur rockfickan och hållit den rakt framför sig i högra 
handen riktad mot paret i soffan. Han tryckte sedan av "utan att han nu 
kunde redogöra för anledningen härtill". Edvard sade att det hade svartnat 
för hans ögon när han avlossade skottet, och att han, som trodde att revol
vern inte var laddad, trott att Alfreds fall mot golvet bara orsakats av rädsla. 
Han förstod dock snart, utan att han behövde undersöka den skjutne på 
närmare håll, att han hade avlossat ett skarpt skott. Edvard kastade då revol
vern ifrån sig och sprang ut ur stugan. 

Utkommen hade han haft likasom en förkänsla af att han å Henriksson 
gjort stor kroppsskada, hvadan han först tänkt tillkalla läkare, men hade 
han emellertid icke kommit sig för att så göra, utan hade han i stor oro 
endast gått af och an högljudt förbrående sig sin geming, tills han slut
ligen begifvit sig hem till Gäddvik. 

Severina Nilssons vittnesmål inför rätten gav antydningar om att teorin om 
ett svartsjukedrama hade en viss sanningshalt. Hon berättade om hur Edvard 
redan på aftonen kommit in i deras kyrkstuga, där de under dagen hade haft 
besök av "åtskillig ungdom". Han hade då frågat Jenny om 'Knut-Alfred' 
brukade 'hållas' där. Severina förstod att han avsåg Alfred Henriksson. 
Jenny hade nekat till detta, men Edvard hade då upprepat frågan och sagt: 
"är det inte hos dig Jenny"? Hon fortsatte dock att neka. När systrarna senare 

299 Fem fot = ca 1,5 meter. 
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under kvällen vid ett besök i en annan stuga träffade Alfred, Oskar Ruth och 
Edvard visade den sistnämnde ytterligare intresse för Jennys förehavanden. 
På väg till systrarna Nilssons kyrkstuga hade Alfred gått i sällskap med 
Severina och Oskar Ruth med Jenny. Severina berättade i sitt vittnesmål om 
hur Edvard, som tydligen inte 'kunde med' Ruth, hela tiden gick och 
knuffade denne. När det visade sig att Ruth inte följde med in i stugan, ut
tryckte Edvard sin önskan att få 'ligga hos' Jenny. På detta hade hon svarat: 
"gå härifrån, jag har ej något att göra med dig". 

Efter detta fortsatte Edvard att reta Jenny, bland annat genom att bränna 
henne på kinden med en sticka som han hettade upp över lågan i en lampa 
som brann i rummet. Han hade visat sig arg och börjat "uttala svordomar". 
När Jenny då sade att han inte skulle stå och svära henne rätt i ögonen hade 
han svarat: "har man sett en så dum flicka, som säger, stå inte och svär mig 
mitt upp i ögonen". Till slut hade Alfred uppmanat Edvard att lämna Jenny 
ifred, vilket han också gjorde. Efter att ha bjudits på punsch för gammal 
vänskaps skull, hade Edvard gått av och an samt suttit och stått om vartannat 
framför Severina och Alfred. När han vid ett tillfälle befann sig längst bort i 
rummet viskade Severina, som ville bli av med Edvard, till Alfred a tt han 
skulle gå ut och ta honom med sig. Alfred hade dock svarat att Edvard nog 
hur som helst skulle ge sig av snart eftersom han skulle tillbaka till Gäddvik 
samma natt. Edvard försökte få Alfred med sig till en annan kyrkstuga, men 
gav snart upp och tog sina vantar och böljade förbereda sin avfard. 

!  . ..  !  hv a r e f i e r  h a n  t a g i t  u p p  u r  s i n a  f i c k o r  e n  d e l  " s m å s a k e r "  u n d e r  u t 
talande af den undran om han hade allt med sig, då han skulle gå, 
hvarj emte vittnet [Severina] trodde sig minnas, att den tilltalade då tillika 
yttrat till Henriksson [Alfred] : "Skall jag ge dig af knifven". Vittnet hade 
sedan sett den tilltalade ur högra rockfickan upptaga ett blänkand e före
mål, och hade strax deipå till vittnets överraskning ett skott aflossats af 
den tilltalade [Edvard] utan att vittnet kunde afgöra, om den tilltalade 
dervid sigtat eller ens fört fram handen. 

Severina höll händerna för ögonen och trodde först att Edvard "för ro skull 
afbrännt något smällpulver". När hon tog bort händerna insåg hon att Alfred 
blivit skjuten. Edvard var redan ute i förstugan och kämpade med den svår-
öppnade dörren när Severina kom dit. Så fort han kom ut lämnade han 
platsen springande. På frågor från åklagaren svarade Severina att Edvard inte 
visat sig arg, och någon ovänskap mellan honom och Alfred hade inte 
yppats. Hon svarade vidare att hon och Alfred inte var fastfolk eller hade 
något intimare förhållande, men att hon hade "hyst sympati för honom och 
derför, enligt ortens sed" tillåtit honom sova hos henne. Hon förklarade 
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också att hon och hennes syster, under Edvards tid som dräng i Ängesbyn, 
ibland mött honom under helgerna i Gammelstad. Severina hade dock aldrig 
märkt att Edvard, som hon 'varit neutral i sina känslor inför', skulle ha haft 
'någon allvarligare böjelse' för vare sig henne eller hennes syster. 

Jennys vittnesmål bekräftade i många avseenden hennes systers. Hon be
rättade också att Edvard redan under sitt första besök i stugan på aftonen 
hade frågat om han inte fick sova hos henne, vilket hon för att bli av med 
honom då hade lovat. Vid Edvards senare besök i stugan hade han, med tyd
lig avsikt att lägga sig hos henne, bett henne att "maka åt sig", men hade då 
avvisats. Jenny hade senare dragit täcket över huvudet för att försöka somna, 
men väckts ur sin halvslummer då skottet brunnit av, och sprungit ut för att 
larma polisen som befann sig i Gammelstads tinghus. Hon menade också att 
Edvard aldrig 'åtminstone allvarligt' visat att han hållit av vare sig henne 
eller hennes syster. Jenny bestred dock Edvards påstående om att han inte 
ens visste vem som var vem av systrarna. Han hade nämligen vid sitt första 
besök i stugan hälsat särskilt på var och en och tilltalat dem med deras namn. 
Edvard fortsatte emellertid att förneka detta. Han förnekade också Severinas 
påstående om att han skulle ha sagt något om en kniv. Jenny som varit halvt 
i sömnen hade heller inget minne av något sådant uttalande. Edvard uppgav 
också på frågor av åklagaren att han aldrig blivit förfördelad av Alfreds far 
eller av någon annan anledning varit ovän med honom. * 

Vid nästa rannsakningstillfalle, den 15 februari 1899, lästes polisförhörs
protokollet upp i sin helhet. Av detta framgår att de berättelser som Severina 
och Jenny gav den 8 januari var så gott som identiska med deras vittnesmål i 
rätten den 27 januari. Ännu tydligare än i rannsakningsprotokollet från den 
27 januari framgår dock att lydelsen av Alfreds uppmaning till Edvard var: 
"du ska inte förarga Jenny, hon kan bli elak på mig", samt att Alfred och 
Severina var ett par: "[Severina hade] stått i ett ömmare förhållande till 
Henriksson, hvarför denne också flera gånger fått sofva tillsammans med 
vittnet". I polisförhörsprotokollet återfinns också en rad korta vittnesmål från 
dagen efter skottdramat. Ungdomar som funnits i kyrkstugorna och kretsarna 
omkring Edvard och Alfred har tillfrågats om revolvern, relationen mellan 
de två ynglingarna, samt deras alkoholkonsumtion. Vittnesmålen är sam
stämmiga och säger att Edvard varken hade nämnt eller visat någon revolver, 
att ingen särskilt ovänskaplig relation rått mellan de två, samt att de inte varit 
särskilt berusade. Ett vittne menade dock att Edvard hade varit "ilsken" 
under kvällen. 

Nya uppgifter om Edvards person kom dock fram i den del av polisförhörs
protokollet som var daterad den 9 januari, och som inkluderade förhör med 
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några av hans bekanta från Gäddvik. Vittnet Per Henrik Nilsson, som hade 
träffat Edvard i Gammelstad under kvällen, menade att han vid detta tillfälle 
varit något berusad samt att han inne i en kyrkstuga tagit fram revolvern och 
sagt: "här skolen i fa se om jag ej har att bjuda på". Edvard hade sedan 
laddat pistolen med tre skarpa patroner och avfärdat kommentarer om att han 
borde vara försiktig genom att säga: "nog reder jag mig och behöfver ej 
krusa någon". Vittnet Otto Sundström berättade att Edvard under kvällen 
hade velat gå "ur stuga och i stuga", och verkade inte ha någon ro i kroppen. 
Otto, som kände Edvard väl, menade att han förvisso var lite berusad men 
var sig lik, om än lite tystare än vanligt. Han sade vidare att Edvard alltid 
förefallit honom inbunden och lömsk av sig samt att han "sistgångna tredje
dag jul hört Johansson [Edvard] yttra, att han sett gubbar i stallet och trodde 
sig skola blifva tokig". 

Viktor Öhrling, som ju hanns upp av Edvard på vägen till Gammelstad den 
ödesdigra lördagen, berättade om hur denne hade visat honom sin revolver 
och om hur de skjutit mot telegrafstolpen. Edvard hade förklarat att: "den här 
är bra att ha för att försvara sig med, om man far stryk". Viktor hade inte 
hållit med utan hade svarat: "att det vore lika bra att ingen ha och heldre taga 
hvad man finge". På det hade Edvard bara sagt att: "det skulle ändå vara bra 
att ge dem". Efter prickskyttet mot telegrafstolpen hade Viktor bett om att få 
skjuta ännu ett skott, men då hade Edvard svurit och sagt att: "jag har blott 
tre qvar och dem skall jag hafva". Även Viktor menade att Edvard var "af en 
inbunden och lömsk natur", och att han dessutom vid ifrågavarande tillfälle 
varit särskilt orolig och tystare än vanligt. Både Otto Sundström och Viktor 
Öhrling hade varit närvarande vid ett tidigare tillfälle då Edvard avfyrat en 
revolver inne i en kyrkstuga och då träffat en plåt på ett matskrin. Ett vittne 
vid namn Axel Nilsson tyckte också att Edvard hade ett "underligt humör" 
och att han var "häftig och lömsk". Pigan Ida Nilsson300, som hade tjänst till
sammans med Edvard, berättade om hur han vid halvsextiden på söndags
morgonen kommit hem och bankat på dörren. Hon hade inte hunnit mer än 
kliva ur sängen förrän han hade sparkat in dörren och under uppenbar stress 
vankat av och an mellan kammaren och köket. Hon sade att han verkade 
"hafVa förfärligt brådt" och hade "ett märkvärdigt och underligt utseende". 
När hon frågade honom vad de hade gjort i Gammelstad hade han svarat: 
"hvad skola de göra, annat än som vanligt". Det syntes på hans ögon att han 
hade "rumlat", men i övrigt verkade han inte vara berusad. Edvard som van
ligen hade sin sovplats i drängstugan301 hade frågat Ida om han fick sova i 

300 I senare rannsakningshandlingar framgår det att hennes rätta namn var Mina. 
301 Enligt senare rannsakningshandlingar va r detta en felanteckning. Ed vards rä tta sovplats 
var i köket. 
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kammaren. Hon gav ett jakande svar och han stängde då in sig där och låste 
dörren. Ida berättade vidare att Edvard 

/  . .. /  a l l t i d ,  s å  l ä n g e  v i t t n e t  [ I d a ]  k ä n d t  h o n o m ,  f ö r e f a l l i t  a t t  h a f v a  e t t  
underligt och häftigt humör, hvilket gjort att vittnet ofta känt sig rädd för 
att vara i hans närhet t ... ! [eftersom] vittnet hört en annan piga, som 
förut tjenat tillsammans med honom, säga att henne hade ha n hotat att 
strypa. 

Sedan polisförhörsprotokollet lästs upp förhördes Edvard av åklagaren, som 
bland annat frågade honom om var han fått tag i revolvern. Edvard berättade 
att han föregående höst hade bytt till sig den mot en mindre revolver och ett 
par kronor i mellanskillnad. På frågor från åklagaren svarade Edvard också 
att han inte varit utsatt för något överfall eller ofredande innan han skaffade 
vapnet. Han hade heller aldrig varit vittne till några våldsamma uppträden 
eller slagsmål. Edvard brukade dock ofta bära revolver på sig när han färdats 
nära nog dagligen mellan Gäddvik och Luleå. Han berättade att han, när han 
den 7 januari gjorde sig i ordning för sin färd till Gammelstad, tagit upp 
revolvern ur sin kista och stoppat den i rockfickan, samt placerat några 
patroner i fickan på sin ylleväst. När åklagaren gjorde honom uppmärksam 
på att han, om han hade planerat att sälja revolvern, borde ha tagit med sig 
alla patroner som hörde till den, svarade Edvard att de varit så lite värda att 
det inte spelade någon roll. Han förklarade vidare att han ju inte i förväg 
kunde ha vetat om att Alfred eller systrarna Nilsson skulle vara i Gammel
stad, att anledningen till att han följde med in i Nilssons stuga varit att Alfred 
hade föreslagit det, och att Edvard inte planerat att tillbringa natten där utan 
att endast stanna en kort stund för att sedan gå hemåt. Han sade nu också, i 
motsats till vad han tidigare hade sagt om att han gått av och an utanför 
stugan, att han omedelbart hade begett sig hem mot Gäddvik. Edvard bekräf
tade dessutom uppgifterna om att han under vårfrudagshelgen302 föregående 
år hade skjutit prick på ett matskrin inne i en kyrkstuga. 

Viktor Öhrling, som alltså gått vägen från Gäddvik till Gammelstad tillsam
mans med Edvard, vidhöll i stort de uppgifter han hade lämnat i polisför
höret och förklarade att Edvard bara i förbigående hade nämnt att om han 
någon gång skulle sälja revolvern så skulle han vilja ha åtta kronor för den. 
Detta bestreds av Edvard som menade att han hade gett Viktor ett direkt 
anbud. Han förnekade också att han, som Viktor hade uppgett i polisför
höret, skulle ha sagt att: "det skulle ändå vara bra att ge dem". Viktor vidhöll 
dock att Edvard hade yttrat dessa ord och sade vidare att han, när Viktor 

302 Enligt Norrbottens-Kurirens referat: "Våffeldagen". 
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gjort honom uppmärksam på "att man väl e j med revolver borde skjuta på 
folk", också hade sagt något om att en revolver var bra att ha om man ville 
hämnas. Dessa uppgifter bestreds bestämt av Edvard. Per Henrik Nilsson 
hördes därefter. Denne hade känt Edvard allt sedan han kommit till Gäddvik, 
och han hade också arbetat tillsammans med honom under den föregående 
sommaren. När åklagaren frågade honom hur han hade uppfattat Edvard, 
sade han att han hade varit "egendomlig till lynnet och af en bråkig natur". I 
övrigt var Per Henrik Nilssons vittnesmål inför rätten i samstämmighet med 
det han lämnat i polisförhöret men mer detaljerat. I en av kyrkstugorna hade 
följande scen utspelats under kvällen: 

! ... ! [M]edan vittnet [Per Henrik] och den tilltalade [Edvard] sutt it och 
samspråkat med hvarandra, under det vittnet Hedström varit sysselsatt 
med att ställa i ordning förtäring åt dem, [hade] den tilltalade från sin 
barmficka - enligt hvad vittnet ville minnas, under yttrande "här skall ni 
få se, hvad jag har att bjuda på" - framtagit en revolver I... I och ur högra 
vestfickan framtagit tre med kula laddade patrone r, hvilka han insatt i 
revolvern I... I samt att den tilltalade, sedan han utkommit ur stuga n, så 
som vittnet uttryckt sig , fåktat med armarne o ch med någon höjning på 
rösten yttrat, att "han nu icke vidare behöfde krusa för någon". 

Albert Hedström, som alltså var närvarande när Edvard visade och laddade 
revolvern, sade inför rätten att han på grund av sitt "öfverlastade tillstånd" 
inte kunde minnas något annat än att han irriterat sig över att han "behöft 
vara i sällskap med en som burit revolver". Edvard hade inget att invända 
mot dessa två vittnesmål. 

För att få upplysningar om Edvards förhållande till Alfreds far, Peter Alfred 
Henriksson, kallades nu denne som vittne. Han berättade att Edvard hade 
arbetat på hans gård i Ängesbyn för två eller tre år sedan. Han hade dock 
rymt från gården, men senare återvänt och krävt betalning för sitt arbete. 
Edvard hade hotat att "hämnas på" Henriksson om denne inte betalade ome
delbart. Han hade då fått sina pengar. Vid ett annat tillfälle hade Edvard gått 
förbi Henrikssons gård och ropat åt sin före detta husbonde att "han skulle 
komma att skjuta ned honom". Enligt Henriksson hade Edvard också inför 
andra personen gjort hotfulla yttranden om honom. Edvard förnekade 
emellertid att han skulle ha hotat Henriksson på det sätt som denne vittnat 
om. 

När åklagaren kallade nästa vittne, bondsonen Oskar Hansson från Änges
byn, framträdde en ny bild av offret Alfred. Vittnet berättade att Alfred och 
Edvard vid ett tillfälle varit i gräl med varandra hos bonden Erik Eriksson i 
Ängesbyn, och att Alfred "på grund af sitt retsamma sinnelag och sin mun
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vighet varit illa tåld af sina umgängeskamrater". Han betonade dock att 
Alfred kanske "icke alltid menat så illa med sitt förhatliga prat". Ytterligare 
ett vittne, Axel Hansson, bekräftade att ett större gräl vid det ovannämnda 
tillfallet ägt rum mellan Edvard och Alfred. Även detta vittne sade sig alltid 
ha tyckt att Alfred varit 'bråkig i sitt uppträdande'. 

En åkare, Carl Johan Öhlund från Gammelstad, upplyste rätten om att 
Edvard på kvällen den 7 januari beställt skjuts hem till Gäddvik till näst-
följande morgon. Han hade sagt att han måste vara hemma klockan åtta. 
Åkaren, som skulle sköta ringningen i kyrkan på trettondagen, hade satt av
resetiden till klockan sex, då Edvard enligt överenskommelse skulle infinna 
sig hos denne. Edvard bestred detta och sade att han aldrig hade sagt att han 
skulle vara hemma klockan åtta och att han beställt skjutsen till klockan fyra 
på morgonen. 

Rättegångsförhandlingarna återupptogs den 6 mars 1899. Edvard vidhöll sin 
tidigare lämnade berättelse och menade, trots att åklagaren betonade att en 
stor kraftansträngning krävdes för att trycka av revolvern i fråga, att skottet 
hade avlossats i våda. Han menade också att han inte noterat att Alfred 
träffats i huvudet, trots att systrarna Nilsson nu i nya vittnesmål underströk 
att Edvard inte kan ha undgått att upptäcka detta, med tanke på hur han varit 
placerad i stugan. Edvard sade att han inte kunde förneka att han hade "ett 
ojemnt och retligt lynne" och att han, när skottet avlossats, helt hade tappat 
fattningen och endast inriktat sig på "att komma bort från stället". 

Under detta andra rättegångstillfalle kallades en rad vittnen och ny informa
tion framkom om såväl händelseförloppet under trettondagsaftonen som om 
Edvards person. Tidigare hade främst Edvards bekanta från Gäddvik och 
Ängesbyn hörts, men nu kallades även personer som träffat honom mer till
fälligt eller kände honom mycket ytligt. Inledningsvis ville emellertid Seve-
rina Nilsson göra en rättelse till protokollet från föregående rannsaknings-
tillfalle och menade att Edvard inte "än gått fram och tillbaka och än stått 
eller suttit" utan hade "hela tiden vankat fram och åter i rummet, så att det 
förefallit vittnet, som oroliga tankar skulle arbetat inom honom". Detta in
stämde också systern Jenny i. Det var för henne "uppenbart att han haft 
något särskilt att tänka på, som oroat honom". Hon berättade vidare om hur 
Edvard, när hon sagt åt honom att inte svära åt henne, "genast vändt sig från 
henne och fattat tag i en stol, den han häftigt vändt åt sidan, derunder utstöt
ande ett obehagligt hånskratt". Jenny menade nu att en del av anledningen 
till hans sinnesstämning kunde vara att hon tidigare under kvällen hade suttit 
i Oskar Ruths knä och därför inte ägnat Edvard någon större uppmärksam
het. En iögonfallande händelse, som gav ytterligare upplysningar om Ed-
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värds personlighet, berättades av arbetaren Nils Erik Westerberg från 
Person: 

/  .. .  /  d å  h a n  e n  a f t o n  i  s k y m n i n g e n  k o r t  e f t e r  M i k a e l i h e l g e n  f ö r l i d e t  å r  
befunnit s ig å färjebryggan vid Bergnäset, midt emot Luleå stad, en för 
vittnet då okänd person, i hvilken han nu bestämdt igenkände Edvard 
Johansson, utan all anledning hastigt kommit emot honom, fattat i 
uppslaget å hans påhafda rock och med flata handen slagit till mot öfre 
delen af hans hufvud, så att hans mössa varit nära att falla af; att då vittnet 
i häpenheten öfVer främlingens våldsamma beteende yttrat någon före
bråelse, denne häftigt frågat vittnet: "vill du smaka n ågot sött", och i 
detsamma ur s in ena rockficka upptagit en revolver, den han riktat mot 
vittnets bröst och ögonblickligen aftryckt, så att, om ej vittnet i detsamma 
hunnit böja undan sin kropp, han ofelbarligen bl ifvit nedskjuten; att vitt
net tillika kunde intyga, att revolvern varit skarpla ddad, enär han efter 
skottets aflossande iakttagit, hurusom kulan flugit fram, hoppande efter 
vattenytan; att vittnet, nu mera häpen och förskrämd, sökt lugna främ
lingen och, för att undgå vidare äfVentyr, framtagit en medhafd flaska 
brännvin och bjudit den obekante, med påföljd att de båda slagit sig ned å 
en i närheten befintlig sten samt böljat att i all frid och sämja samspråka, 
dervid främlingen bland annat yttrat till vittnet, som är liten till växten, att 
han mot så smått folk brukade begagna revolver; tilläggande vittnet, att 
han i den honom nu förevisade revolvern trodde sig igenkänna det vapen, 
hvarom han nu berättat. 

Edvard försökte försvara sig mot Westerbergs vittnesmål genom att påstå att 
han måste ha tagit fel på person, men Westerberg sade bestämt att han abso
lut inte kunde missta sig "då omvittnade tilldragelsen och främlingens 
utseende allt för lifligt fäst sig i hans minne". Edvard menade dock att han 
med hjälp av vittnen kunde styrka att han hade haft revolvern utlånad vid 
tidpunkten för den händelse som Westerberg berättade om. 

Vittnesförhöret fortsatte, nu med Johan Adolf Ruth och Oskar Ruth. Båda 
menade att Edvard under kvällen hade varit "vid dåligt lynne" och "i någon 
retlig sinnesstämning". Maria Margreta Wikström kallades sedan, och infor
merade rätten om att Alfred och Edvard samtidigt varit på besök i den 
kyrkstuga där hon bodde. Hennes syster Ulrika Teresia hördes också och 
sade att Edvard uttryckt irritation över att de hade släppt in Alfred som 
anlänt senare i stugan. Maria Margreta berättade om hur de två männen snart 
böljat prata skrytsamt med varandra om två hästar som de vid något tillfälle 
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kört längs samma väg.303 Samtalet hade sedan urartat till gräl och systrarna 
Wikström blev oroliga för att slagsmål skulle bryta ut, men de fick slutligen 
de två trätobröderna att lämna stugan. 

Arbetaren Olof Stenman berättade i likhet med Nils Erik Westerberg om ett 
slumpartat möte med Edvard. Detta möte hade utspelat sig under den före
gående mikaelisöndagen, det vill säga just innan sammanträffandet mellan 
Edvard och Westerberg hade ägt rum. Stenman hade, när han gick vägen 
mellan Gammelstad och sitt hem i Karlsvik, passerats av Edvard som kom
mit åkande med häst och vagn. Ett stycke längre fram hade han stannat upp 
för att erbjuda tre personer skjuts. De avböjde hans erbjudande och Stenman 
tog då tillfallet i akt och frågade om han fick åka med, vilket han också fick. 
Edvard hade "derefter kört vägen fram med ursinnig fart I ...I [och] derunder 
utan all anledning framtagit en revolver och skrytsamt visat den för vittnet 
under förklaring, att den alltid vore nyttig att medföra, då han ej kunde veta, 
om den ej en gång komma att behöfVas". 

När nästa rannsakningstillfälle, den 24 mars 1899, inleddes fortsatte Edvard 
att hävda att han inte hade handlat i vare sig vredesmod eller sinnesför
virring. Han menade att han inte ens hade kommit ihåg att revolvern var 
laddad. 

Det vittne vid namn Nils Hansson, som hördes först vid detta tillfälle, berätt
ade att han hade samtalat med Edvard om Alfred medan Edvards arbetade i 
Ängesbyn. När Edvard då nämnde att han och Alfred var osams, hade 
Hansson sagt att han borde akta sig för honom. Han hade då fått till svar att 
Alfred Henriksson "vid lägligt tillfälle kunde 'komma att få sig'". Man 
hörde också pigan Mina Nilsson som tjänade på samma gård som Edvard. 
Hon bekräftade sina uppgifter från polisförhöret, och ville inte heller bestrida 
Edvards påstående om att han hade tryckt in dörren med händerna snarare än 
sparkat in den. Otto Sundström vidhöll också sitt tidigare vittnesmål, och 
förklarade dessutom, att Edvards omtalade prickskytte mot matskrinet hade 
föranletts av uppmaningar från "tillstädesvarande kamrater". Med anledning 

303 Kanske syftade vittnets kommentar om hur Edvard och Alfred kört ikapp med hästar på 
den tra dition som omsk rivs av Isaksson & Isaksson (1992: 123): "Så här ski ldrar Sigu rd 
Palmgren från Brändön en ungdomshelg under 1800-talets senare hälft. Berättelsen bygger på 
hans egn a upplevelser och vad äl dre byb or förtalt: 'Äntligen kom d en eft erlängtade dagen. 
Pojkarna gjorde i ordn ing fo rdonet I .. . ! Man to g plats i ford onet och se dan ba r det iväg . 
Mycket länge tillbaka var det vanligt, a tt a lla kyrkfarare från byn körde i ett följe och under 
vägen til lstätte även k yrkföljen från andra byar, va rvid oft a tåget blev mycket långt. Den na 
sed försvann emellertid rätt snart, ty tävlingsandan fanns i körsvennerna, som ville pröva, vem 
som hade den bästa springaren'". 
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av Sundströms tidigare lämnade uppgift om att Edvard skulle ha sett "gubbar 
i stallet", invände nu den senare att hans yttrande om detta hade "haft en 
skämtsam innebörd och anspelat å de dryckeslag, hvari han under dessa 
dagar tagit del". Sundström menade att han inte kunde avgöra om yttrandet 
hade varit på skämt eller allvar. 

Edvard hade i ett tidigt förhör i förbigående nämnt att en person vid namn 
Axel Nilsson under trettondagsaftonen hade försökt ta revolvern ur hans 
rockficka. Denne Nilsson hade nu inkallats ti ll rätten och sade att Edvards 
påstående om detta hade varit osant. Slutligen hördes, på Edvards begäran, 
Carl Helmer Åström från Bergnäset. Denne sade att han hade lånat Edvards 
revolver från den 3 O304 september till den 1 oktober under föregående år, och 
styrkte därmed Edvards påstående om att den främling som Westberg träffat 
vid färjestället måste ha varit någon annan. Åström sade vidare att han inte 
hade avlossat något skott där, samt att han under den föregående hösten 
träffat Edvard vid färjestället i princip varje dag, att hans uppförande hade 
varit "klanderfritt" och han hade inte heller varit "retlig till lynnet". Efter 
detta vittnesmål anförde åklagaren att Edvard under ett samtal med Alfreds 
far på länsfangelset skulle ha erkänt att han sett att Alfred träffats i huvudet 
av skottet. Edvard förnekade dock att han gjort ett sådant uttalande. 

Rättegången återupptogs den 15 april 1899 då ett protokoll från ett polis
förhör med pigan Kristina Wikström i Niemisel lästes upp. Det var hon som 
tidigare tjänat på samma gård som Edvard och som denne enligt uppgift 
hade försökt strypa. Hon berättade att han var lömsk, inbunden och argsint 
samt att han ofta burit revolver. Han hade ofta klagat, även om det inte fanns 
något att klaga på, och hade ofta braverat med att han hade revolver på sig 
samt sagt att det "kunde vara bra [att] hafva sådan med sig". Hon sade vidare 
att han en gång då de två var ensamma helt utan anledning hade fattat henne 
om strupen som om han skulle strypa henne, men strax släppt taget. Många 
av byborna hade varit rädda för Edvard då de visste att han bar revolver, och 
man hade betraktat honom som om han inte vore "riktigt klok". Kristina 
Wikströms åsikt var dock att han, om än inbunden och argsint, var vid fullt 
förstånd. Pigan var också närvarande i rätten och bekräftade de uppgifter hon 
lämnat i protokollet. Edvard anmärkte dock att Kristina vid den aktuella tid
punkten hade "böjelse för starka drycker" och var ofta berusad, varför det 
hade "ålegat honom som dräng att hålla ordning i huset". Detta var anled
ningen till att han ofta inte "kunnat underlåta att på ett mer eller mindre 
eftertryckligt sätt gifva sitt missnöje tillkänna". 

304 Egentligen an tecknades da tumet den 13 september felak tigt i protokollet, men Åstr öm 
korrigerade detta vid rannsakningstillfället den 15 april. 
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Åklagaren förklarade sedan att han ville höra ytterligare ett antal vittnen. 
Anledningen till detta var att han ville låta undersöka Edvards sinnes
beskaffenhet, samt utreda huruvida han brukade handskas vårdslöst med sitt 
skjutvapen. De sju personer som hördes hade inte särskilt mycket nytt att 
bidra med. Det framkom dock att Edvard då och då brukade avfyra sin 
revolver i sällskap med kamrater. Bland annat hade han inne i en kyrkstuga 
skjutit till måls på en tändstickslåda som satt på väggen. Två av vittnena för
klarade också att Edvard ofta brukade vara vid fäijbryggan i Luleå, där han 
lade till med sin roddbåt när han avlämnade mjölk. 

Vittnesförhören uppsköts och togs upp igen den 6 maj. Då berättade bl a 
Fridolf Vilhelm Nyström att han under Mikaelihelgen 1895 vid ett tillfälle 
hade befunnit sig i samma kyrkstuga som Edvard. Nyström hade då, utan 
avsikt att förolämpa honom, sagt något till Edvard som tydligen uppfattades 
som "misshagligt". Denne hade då dragit sin fallkniv och sagt: "vill du se, 
när jag sticker ner dig, din djefvul", varefter han hade lämnat stugan. De 
övriga närvarande hade då varnat Nyström för Edvard som de menade var 
"morsk af sig". 

Nästa vittne var Nils Erik Westerbergs fru som inlämnade en skrivelse. Hon 
menade i den att även hon var helt säker på att det var Edvard som skjutit 
mot hennes man vid farjbryggan.305 Westerberg hördes återigen och betonade 
att han inte kunde ha tagit fel på person, eftersom han sedan tidigare kände 
den Åström som Edvard menade att han hade lånat ut revolvern till. Åström 
hade också inkallats till rätten och vidhöll sin tidigare avgivna berättelse. 

Åklagaren yrkade på att Edvard skulle dömas till straffarbete i 10 år eller på 
livstid. Alfreds far förespråkade dock att han skulle dömas till döden för att 
ha mördat med berått mod. Edvard vidhöll fortfarande att skottet brunnit av i 
våda. I det utslag som häradsrätten meddelade den 8 maj 1899 hade man sär
skilt tagit fasta på två omständigheter. För det första menade man att Jennys 
nekande svar på Edvards begäran om att få ligga hos henne hade gjort att 
han "uppenbarligen kommit i retligt lynne"; för det andra hävdade man att 
det var ett 'ostridigt förhållande' att Edvard ofta hade skjutit med sin revol
ver och därför var "förtrogen med dess bruk". Han hade också varit förhåll
andevis nykter när han laddade vapnet. Rätten drog utifrån detta slutsatsen 
att Edvard inte kunde ha avlossat skottet i våda. I utslaget underströk man 
dessutom att Edvard "under rättegången lemnat flera mot hvarandra strid
ande uppgifter i fråga om en del omständigheter, som föregått gerningens 

305 Nu antecknade man också att det faijställe som avsågs inte låg vid B ergnäset utan "midt 
emot å norra sidan Lule elf'. 
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utförande". Man menade att Edvard, under påverkan av den "retliga sinnes
stämning" som han befann sig i, hade skjutit Alfred "i hastigt mod och utan 
afsigt att döda". Edvard dömdes till sex års straffarbete för dråp, vilket i 
hovrätten reducerades till fem. Straffet avtjänade han på centralfangelset vid 
Nya Varvet i Göteborg. Han återvände till Gäddvik i november 1904 men 
emigrerade sedan till 'Amerika' den 29 juni 1905.306 

Kontextuellt och individuellt 
Med utgångspunkt i fallet Edvard Johansson blir det intressant att diskutera 
såväl kontextuella som individuella aspekter av mordgärningens bakgrund. 
Det kontextuella ligger i sättet på vilket den beskrivna händelsen är kopplad 
till externa faktorer och betingelser - i detta fall kyrkstadsmiljön och ung
domshelgen. Av handlingarna far man intrycket av att Edvards revolver
innehav snarare var knutet till den senare delen av dikotomin vardag-helg. 
Det var ofta i kollektiva sociala sammanhang som han bar revolvern på sig 
och visade den för andra. Vittnesberättelser om hur han vid tidigare ung
domshelger skjutit prick och braverat med vapnet inför andra ungdomar 
tyder på detta. Kopplingen till alkoholkonsumtion och den rumsliga distan
sen i relation till hemmiljön kvarstår dock även i dessa exempel. Det var i 
situationer där auktoriteters kontroll och insyn var begränsad som han 'fick 
användning' för revolvern. Den spända situation i vilken det dödande skottet 
avlossades är också kopplad till den specifika kontext som det här handlar 
om. Bland de bakomliggande orsaker man kan skönja aktualiseras de rituali-
serade formerna för samspelet mellan könen under ungdomshelgerna, och de 
ofta laddade relationerna mellan ynglingar från olika byar mer än antyds.307 

Det aktuella fallet har med andra ord drag som kan diskuteras utifrån krimi
nologins begrepp om 'tillfållesstrukturer'. Men alla människor som befinner 
sig inom en given tillfallesstruktur utför dock inte kriminella handlingar, 
varför det tongivande i vaije brottsfall är den individuella dimensionen. 
Ungdomshelgernas intensitet, superi och romantik påverkade uppenbarligen 
Edvard på ett annat sätt än de flesta andra deltagarna. När man under rätte
gången sökte förklaringar till detta fann man ganska snart vittnen som kunde 
berätta om kraftigt avvikande drag hos gärningsmannen (hans tendenser till 
paranoia i förklaringarna till varför han ägde vapnet, skottdramat vid faije-
stället, uppgifterna om att han 'sett gubbar' i stallet). När rättegångsförhand

306 Uppgiften h ämtad ur SC B:s emigrantregister för Norrbottens län 1851 -1947 S414:8 , på 
micro fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
307 Edvards spä nda förhållande till exempelvis Oskar R uth ko mmenteras yt terligare i Norr-
bottens-Kuriren den 28 januari 189 9, där man menar att Edvard under kvällen ska ha sagt att: 
"de där Bälingame tycker jag då inte om". 
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lingarna pågått en tid tilltog, i samband med att dessa omständigheter upp
dagades, en tendens till mystifierande av den tilltalade. Det var på denna 
punkt som pressen tog sig an fallet på allvar, och steg in på scenen i rollen av 
en kraftfull aktör i definitionen och beskrivningen av mördaren. 

Drama och dialog - det journalistiska eftersvallet 
De ovanstående anspelningarna på teaterns terminologi har en vidare till-
lämpning än som retoriska grepp och metaforer. Joumalistikforskaren Bengt 
Nerman presenterar en s k dramatisk metod som ett verktyg i analysen av 
medietexter.308 Journalistikens tendens att såväl avkoda som koda verklig
heten i dramatiska termer både synliggörs och utnyttjas av denna metod. 
Utgångspunkten är att man betraktar texten som en föreställning med mediet 
och journalisten som författare och regissör. Målet för analysen blir att ut
röna hur element som 'scenen', 'aktörerna' och 'handlingen' framträder. 

Lokalpressen, i form av Norrbottens-Kuriren, rapporterade förhållandevis ut
förligt omkring 'revolverdramat i Gammelstad'. På tisdagen efter händelsen 
berättade man om hur ryktet om att ett mord som ägt rum i en av kyrk-
stugoma hade spridits redan under söndagen. Man skriver om Edvards 
'ödesdigra visit' i systrarna Nilssons stuga. Tidningens berättelse har en 
dramatiserad karaktär; man beskriver exempelvis hur Severina sett "hur 
något blänkt till i Johanssons hand" och om hur hon efter skottets avlossande 
under "ångestrop" frågade Alfred om han höll på att dö. Vidare spekulerar 
man om att "måhända svartsjuka" har varit orsaken till "den hemska gär
ningen". Man säger också att Edvard är känd för att ha ett "häftigt sinnelag". 

Vår korrespondent uppgifver, att han [A lfred] efter det dödande skottet 
blott yttrade en förbannelse. I ... I Hvilket resultat en kommande rann
sakning än må lemna, ett står dock fast, nämligen att de s.k. ungdoms
helgerna äro ett ondt, som bör försvinna ju förr dess bättre. Låt vara att 
dåd af det ofvannämndas beskaffenhet sällan eller aldrig därvid före
komma, leda dock dessa tillställningar lätt till sådant som ej är hedrande 
för deltagarne.309 

Scenen och handlingen beskrivs på ett dramatiskt sätt i och med att fram
ställningen kryddas med formuleringar som: 'revolverdrama', 'driffjädem 
hade varit svartsjuka' och 'en ödesdiger visit'. Referatet från det första rann-
sakningstillfallet har nedanstående ingress. 

308 Nerman 1973. 
309 Även i en senare artikel, den 28 januari, antyder man skepsis inför ungdomshelgema: "Ej 
heller hade han [Edvard] gjort något försök att komma på förtrolig fot med flickorna [systrar
na Nilsson] eller med dem - enligt seden under s.k. ungdomshelgema - sofvit samman". 

224 



Med dödlig utgång 

Som bekant utspelades under ungdomshelgen i Gammelstad den 7 d:s ett 
revolverdrama i en af dessa kyrkstugor, som ännu stå kvar såsom allt 
annat än tilltalande vittnen om gångna tiders seder och beh of. I går hölls 
första ransakningen med den, hvilken genom sitt mordvapen försatt hela 
socknen i en spänning, s om berättigas af den omständigheten, att något 
blodsdrama med så sorgligt slut som nu blef fallet ej på långa år intr äffat 
inom densamma. 

Dramats huvudfigur är självfallet gärningsmannen. Ett vidare studium av de 
tidningsartiklar som publicerades parallellt med rannsakningarna med Ed
vard ger en alldeles speciell bild av gärningsmannen. Den 11 januari kunde 
Norrbottens-Kuriren meddela att Edvard enligt ryktet under mordkvällen 
skulle ha sagt: "I kväll ska wi på graföl i Jonstugan"310, och i referatet av den 
välbesökta311 rannsakningen tecknas ett rysligt porträtt: 

Mördaren, drängen Edvard Johansson, anlände med skjuts från cellfängel
set i Luleå, där han efter anträffandet setat i förvar. Han är en man a f 
medellängd med mörkt, ovårdadt hår, tämligen intetsägande ansiktstyp 
och ett för öfrigt eller för tillfället resigneradt yttre . Där han steg ur åk
donet och med kedjorna rasslande för hvaije steg åtföljde sin vaktare gaf 
han vid första påseende ej minsta intryck af att vara obehagligt berörd af 
den sorgliga händelse, som skett genom hans förvållande. Innan rann
sakningen begynte blef Johansson bortförd och konfronterad med det 
efter obduktionen sargade liket af mördade Henriksson. Den skyldige 
företedde därvid ej minsta spår af att han ble f uppskakad eller på minsta 
vis oangenämnt berörd, utan bib ehöll han den kallblodighet, s om i van
ligaste fall synes vara för honom kännetecknande.312 

Denna bild av gärningsmannen kan betraktas i termer av demonisering. 
Björk (1997) använder detta begrepp och laddar det med en innebörd som 
också visar sig fruktbar i det fall som är aktuellt här. Edvard beskrivs som 
förhärdad och kallsinnig och man visar varken sympati eller empati inför 
honom. I Foucaults anda menar Björk att dessa reaktioner följer ur en känsla 
av att ungdomsbrottslingen, som dessutom inte visar någon ånger, på ett dis-
kursivt plan hotar etablerade gränser för det sociala livet, varför ordningen -

310 "Jonstugan" var den folkliga benämningen på Nilssons kyrkstuga. 
311 Man skriver att det "infunnit sig en så t alrik åhörareskara, att t ingssalen aldrig tillförene 
under land sfiskalens ad ertonåriga tjä nstetid va rit så uppf yld af åh örare". I ref eratet av de n 
andra rannsakningen skriver man att: "[t]ingssalen var till outhärdlig trängsel fi illpackad med 
åhörare, bland hvilka märktes den mördades föräldrar". 
312 I anslutning till den andra rannsakningen beskrev NK "[d]en anklagade, hvilken i s itt yttre 
ej lät ana någon ånger öfver den ödesdigra handlingen". 
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diskursivt - återställs i referaten. Rapporterna från de olika rannsakningstill-
fallena karaktäriseras också generellt av att delar av förhören återges i dia
logform, samt av närvaron av viss detaljinformation och direkta citat som 
inte återfinns i protokollen. 

Domaren: Hvarför bar ni revolver på er under besöket i Gammelstad? 
Johansson omtalade på denna fråga att han vanligtvis ej brukar gå 
beväpnad med revolver; det ifrågavarande vapnet hade han nästlidne höst 
skaffat sig till själfforsvar. 
Domaren-. Är det då så synnerligen farligt att bo i Gäddvik? 
Svaranden: Det har händt att öfverla stadt folk har kommit i n min bostad 
och hotat med stryk. 
/ . . . /  
Domaren: Det förefaller egendomligt att ni tog med er revolvern till 
Gammelstad, när det var i Gäddvik man hotat er? 
Svaranden: Jag tog den med för att sälja den. 

Pressen hade uppenbarligen andra informationskällor än rannsakningshand-
lingarna. Rättegångsreferat från den här tiden innehåller ofta avvikande, mer 
utförliga och detaljerade, formuleringar än protokollen. Den troliga för
klaringen till detta är i det ovan diskuterade fallet, att den journalist som 
skrev referatet personligen var närvarande i rättssalen. 

Epilog 
Med sina distinkta växlingar mellan vardag och fest, och medföljande impli
kationer för det sociala livet, samt dragen av segregation och kopplingarna 
till en kontrollstruktur utgör Gammelstad en sociologiskt intressant fallmiljö. 
Det brottsfall som närstuderats i det ovanstående rör de s k ungdomshelgerna 
som firades i kyrkstaden under vissa av årets högtider. Fallet synliggör på så 
sätt en särskild spänning i den aktuella sociala miljön, dvs den som finns 
inom men framför allt mellan generationerna. Begreppet 'kontroll' är där
med här inte bara liktydigt med 'myndighetskontroll' eller 'överhetskontroll' 
utan inrymmer också den mer informella kontroll som utövas av husbonde-
eller föräldragenerationen. 

Förståelsen av det brott som begicks av Edvard Johansson kan i vissa av
seenden underlättas om man betraktar det mot ungdomshelgernas fond. Flera 
inslag i firandet - alkoholen, frierierna, den av dispyter präglade relationen 
mellan de unga männen - kan ses som delar av en tillfallesstruktur som 
ramade in Edvards avlossande av det dödande skottet. Men att en individ 
befinner sig inom en sådan struktur förklarar naturligtvis inte i tillfreds
ställande utsträckning bevekelsegrunden för ett sådant grovt brott som ett 
dråp. Ramverket kan på sin höjd bidra med en liten del av förklaringen. 
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Handlingen betraktas snarast med avsmak och förfäran och ses som en all
varlig provokation och ett hot mot den allmänna ordningen. Gärnings
mannens ungdom gjorde sannolikt också sitt för att förstärka den indigne
rade reaktionen. Pressens bild av Edvard som fräck, kall och förhärdad är att 
betrakta som ett led i återställandet av ordningen på ett symboliskt plan. 
Upptäckten av Edvards avvikande karaktärsdrag och beteenden spelade här 
en avgörande roll såväl under rättegången som i pressens referat. Avsak
naden av empati- och sympatiyttringar inför honom kan ses som uttryck för 
en demoniseringsprocess. 

"Alla gubbar som vore öfver fyrtio år gamla borde skjutas ned"-
Ungdomsbrottslingen, moralen och diskursen 
På Juniskär i havsbandet söder om Sundsvall utspelades 1898 ytterligare ett 
mordfall som illustrerar det moraliska och normativa ramverk inom vilket 
ungdomen på det sena 1800-talet agerade. Både den arvsproblematik och det 
husbondevälde som synliggjorts i relation till Egerstafallet blir här ytterligare 
belyst. Det som är speciellt för mordet på Juniskär är dock att den spända 
relationen mellan generationerna här kommer ännu tydligare till uttryck i 
källmaterialet. Dessutom blir det när det gäller detta senare fall tydligt hur 
dagspressens sätt att rapportera om händelseförloppet och referera dess efter
spel måste förstås utifrån ett konstruktionsperspektiv.313 Fallets händelse
förlopp, aktörer och karaktärsdrag, så som de framträder i rättshandlingarna, 
passerar uppenbarligen genom ett slags mediefilter, vilket innebär att det 
man som tidningsläsare tar del av snarare representerar ett specifikt sätt att 
presentera 'verkligheten' än verkligheten i sig. 

Fallbeskrivning 
I ett förundersökningsprotokoll från den 6 oktober 1898 skriver länsmannen 
Berglund, att han vid tiotiden på kvällen onsdagen den 5 oktober per telefon 
blev informerad om att bagaren Jonsson i Juniskär blivit skjuten i bröstet.314 

När länsmannen kom till platsen förhörde han först bagarens piga Kristina 
Andersson som berättade att Jonsson, efter att vid åttatiden ha ätit middag 

313 Konstruktivistisk medieforskning betonar massmediernas roll som 'skapare' av verklighet. 
Man menar att en journalistisk text, som en följd av hur det journalistiska arbetets betingelser 
ser ut, aldrig kan utgöra en ren spegling av sanna förhållanden. En rad samverkande processer 
för bl a u rval och f ramställning gör att vissa sätt att återge givna personer, förlopp och feno
men blir tongivande. Jfr Lindgren 1998a: 14-17. 
314 Fallet bygger på rannsakningshandlingar från Njurunda häradsrätt (AIb:12-13) den 21/10 
1898 (§2), 9/1 1 1898 (§2), 30/11 1898 (§ 2), 17/12 1898, 7/ 1 1899 (§3) sam t inne liggande 
handlingar, förvarade vid Landsarkivet i Härnösand. 
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med sin fru och handlaren Ludvig Liljestrand, gått till bageriet (som låg på 
bottenvåningen i bostadshuset) i sällskap med Liljestrand. Kort därefter åter
vände dock den senare och gick till sängs i familjens gästrum. Jonssons fru 
och pigan Andersson lade sig också for att sova vid niotiden på kvällen när 
dagens sysslor var avklarade. Pigan, som hade sitt rum ovanför bageriet, 
hörde en kort stund senare hur Jonsson nerifrån bageriet upprepade gånger 
ropade: "Stina kom och hjälp mig, jag tror jag dör!". Vidare berättar Anders
son att Jonsson, när hon kom ner, låg på rygg i en säng som stod i bageriet 
och skrek: "Jag har blifvit skjuten genom fönstret, bed gumman komma 
hit!". Efter detta väckte pigan först Liljeström, därefter grannparet Kvist
bergs och slutligen fru Jonsson, vilka alla skyndade till bageriet. Sedan 
ringde Andersson efter läkare och polis. Jonsson, som hela tiden var vid full 
sans, fördes till lasarettet dit hans fru följde med. Han hade träffats av kulan 
på vänster sida av kroppen strax ovanför hjärtat. 

Grannfrun Josefina Kvistberg, som också hördes, sade att hon hade hört ett 
skott från bageriet strax efter klockan nio på kvällen. När hon, efter att ha 
väckts av pigan Andersson, kom till bageriet hade den skjutne Jonsson sagt: 
"Så mycket ni vet det, så skall hustrun ha det som finns och Victor får inte 
vistas i mina hus!". Victor var hans son. Josefinas make Jonas Kvistberg 
berättade i sitt vittnesmål att Jonsson, inför honom och fru Jonsson angående 
skottet sagt att "det är ingen annan än Victor, som gjort det, - så mycket du 
vet det, och det jag har efter mig skall gumman ha, för jag känner att jag 
måste dö!". Torparen Olof Björkman, som följde med på ångbåtsfärden till 
lasarettet i Sundsvall, kunde också bekräfta detta. 

Handlaren Liljestrand, som sov över hos Jonssons när händelsen utspelade 
sig, hade anlänt redan aftonen innan. När Jonsson kom hem på morgonen 
den 5 oktober kunde Liljestrand, enligt sin egen berättelse i polisförhöret, 
informera honom om att hans son Victor varit på besök i gården föregående 
dag. Enligt Liljestrand sade då Jonsson: "Jag har ju sagt åt honom att han ej 
får gå hit, och ändå går han här och passar på när jag är borta!". Jonsson ska 
ha sagt att sonen baktalade honom, och Liljestrand drog av detta slutsatsen 
att "ett mycket spändt förhållande egde rum mellan dem". Efter att läns
mannen företagit en undersökning av platsen för dådet konstaterade han att 
kulan måste ha avlossats på kort avstånd från fönstret. Han fann fotspår på 
marken utanför och sökte upp sonen Johan Victor Jonsson, som vid tid
punkten fanns i sin bostad på en gård tillhörande en familj vid namn Kår
ström. Victor hördes i en byggnad som han för tillfallet bodde ensam i. 
Länsmannen fann att Victor "visade stark sinnesrörelse och hade svårighet 
att tala". 
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Victor Jonsson berättade i förhöret att han var son till bagaren Jonas Jonsson, 
och att han uppfostrats av sin styvfar tills för tre år sedan då han flyttat till 
sin far. Han förnekade vid detta förhör att han hade skjutit sin far och sade 
att han inte visste något om denna händelse, men att de varit ovänner på 
grund av att "fadern varit häftig till lynnet". Han förklarade också att han 
inte hade träffat sin far på mycket länge, och att han på tisdagskvällen, då 
fadern varit borta, hade besökt gården. Hos Victor hittade länsmannen ett 
nyligen avfyrat gevär stående vid dörren. I en kappsäck på en stol fanns tre 
avskjutna patroner. I fickorna till de kläder som Victor sade sig ha haft under 
dagen hittade länsmannen knallhattar. Trots att vapnet uppvisade färska spår 
av att ha nyttjats, och att patronerna starkt luktade krut, sade Victor att han 
senast använt det för 8-10 dagar sedan. Han sade att han, fram till kvällen 
innan, den 5 oktober, hade förvarat geväret i en sjöbod, vilket han menade 
kunde förklara att det fortfarande var fuktigt. Anledningen till att han nu 
hade vapnet i bostaden var, enligt hans uppgifter i förhöret, att han tänkte 
återlämna det till dess ägare, Alfred Johansson. Victor hade dock somnat 
istället. 

När länsmannen frågade honom om vad han haft för skor på sig under 
dagen, svarade Victor först att han hade sina 'storstövlar', men ändrade sig 
sedan och sade att de hade blivit så blöta att han tvingats byta till 'resårskor' 
på kvällen. Enligt undersökningsprotokollet visade sig hans stövlar stämma 
överens med fotavtrycken utanför bageriet. Länsmannen beslutade att Victor 
skulle hållas i förvar på polisstationen under den fortsatta undersökningen. 

Fiskaren Petter Anton Östlund informerade länsmannen om att Victor 
Jonsson haft tjänst hos honom under september månad och att de till
sammans skjutit med geväret. Av protokollet att döma ser det ut som om de 
skjutit prick; det sägs att Victor Jonsson ville "pröfva bössans träffsäkerhet". 
I sjöboden hittade länsmannen krut, hagel och patroner som Victor sade att 
han köpt i kruthandeln respektive i 'Huskvarna filial' i Sundsvall den 20 sep
tember. Mot bakgrund av vad som framkommit i förundersökningen menade 
länsmannen att Victor var skäligen misstänkt för mordförsök på sin far. Han 
fördes därför till kronohäktet i Sundsvall i väntan på rannsakning. 

När rättegången ägde rum den 21 oktober 1898 stod Victor Jonsson tilltalad 
för mordförsök på sin far, som på natten den 8 oktober hade avlidit av ska
dorna från skottet. Detta bekräftades av ett obduktionsprotokoll daterat den 
14 oktober. Målsägande var den avlidne Jonssons änka Eugenia. Inlednings
vis hördes Victor om sina levnadsomständigheter, och berättade att han var 
född den 16 oktober 1878 i Säbrå socken. Han sade att han var son till den 
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nu avlidne bagaren Jonas Olof Jonsson. Hans mor Brita var nu gift med 
hemmansägaren Erik Norberg i Säbrå. Victor hade uppfostrats i denna 
socken av sina morföräldrar, men flyttade vid sjutton års ålder till sin 
biologiske far i Juniskär. Hos denne hade han bott i omkring två och ett halvt 
år, men blivit "afvisad från hemmet" av sin far "efter uppkommen oenighet 
dem emellan". Detta hade skett för omkring ett halvår sedan. Victor be
rättade vidare att han efter detta hade haft tjänst som dräng hos fiskaren 
Johannes Mellberg i Brämöns fiskeläge tills fram på sensommaren, då han 
arbetat med fiskaren Petter Anton Östlund på Brämökalven.315 Victor bodde 
när han häktades i en lägenhet tillhörig fiskaren Jonas Oskar Kårström i 
Juniskär. 

När han förhördes om det inträffade erkände Victor Jonsson att det var han 
som hade avlossat skottet mot sin far. Han åberopade också en skrivelse 
(daterad den 19 oktober 1898) som han själv författat. 

Född Den 16 oktober 18 78 Innerbrån Säbrå ock uppfostrad af mina mor-
förälldrar som var för slappa i sin tuktan mot ett så sträf ock hård natur 
som jag har. Der fick jag låta o ck jöra som ja ville ock Detta till mitt 
förderf och stora olycka vari jag nu befinner mig. Skoltiden gick Konfir
mationen men sedan böljar det ena Brottett äfter det andra. 

Victor skriver vidare om hur han vid två tillfallen tagit sin morbror Johans 
sparbanksbok, skrivit falska fullmakter och tagit ut 70 respektive 330 kronor. 
För detta fick han inga straff. Han retades dock av sina kamrater som kände 
till stölderna, men han visste var hans riktiga far bodde och begav sig dit 'för 
att slippa höra något spefullt ord'. 

När jag kom dit blef jag väl mottagen ock då han fick höra att jag hade så 
pass med pengar vi lle han att j ag skulle stanna o ck han skulle få Låna 
Dessa jag hade då 175 kr qvar, resten hade gått åt till resa o Kläder. Sedan 
blef jag lärd att supa hade e j supit nånting förut o ck han bölja ock be
handla mej illa ock jag tyckte det var så mycke svårare som alldrig var 
van någon full person eller någon aga, många sömnlösa nätter fick jag 
ligga ock vara rädd. Till slu t flytta jag derifrån en 3 veckor men då ville 
han jag skulle komma tillbaks hvilket jag gjorde. 

Efter ytterligare en tid blev Victor utkörd av sin far, och hade svårt att för-
söija sig. Han lånade 130 kronor av fodorådstagaren Wennman och för
falskade sina två morbröders namn som borgensmän på reversen. 

315 Stavningen av dessa öars namn i protokollen är "Bremön" och "Bremökalfven". 
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Reste hem, köpte kläder Konjack o Brännvin åt Jonsson för att han skulle 
bli liksom snäll emot mig men det blef nog bara för tillfallet, sen följde 
jag med Liljestrand ock handla till på våren, då var jag hemma ett tag ock 
Hjelpte jonsson med ved o Dylikt till Han kasta ut sakerna ock stängde 
dörn. 

Det var nu som Victor begav sig till Brämön för att jobba som fiskardräng. 
Han hade sedan tänkt resa tillbaka till sina fosterföräldrar. 

Men alla menniskor tala om för mig att jonsson jick ock språka illa om 
mig jemt o ständigt så blef jag ursinnig ock utan Besinning ock nästan 
medvetslös jick eller rättare sagt spra ng ock skulle hämnas, jag tänkte att 
skrämma honom men jag satte kulan rätt i Fönstrett. Träffa r den tenkte 
jag så inte var det jag såm jort det, o ck så sprang jag h em ock lade mig 
ock somna äfiter en stund utan den ringaste tanke på vad jag jort ock vilka 
följder. 

I slutet av skrivelsen ber Victor domaren och rätten att döma honom "så 
mildt som möjligt för vad jag af hat ock oförstånd har jort". Han skriver att 
de ska komma ihåg hans 'ungdom', som innebär att han kan bli "fri en gång 
och med ärligt och redbart arbete försöija min styfmoder som jenom min 
oförståndighet mista sin make. Måtte jag inför både Gud och menniskor få 
förlåtelse för vad jag jort". Han ber också om förlåtelse för att han inled
ningsvis nekat. 

När Victors skrivelse lästs upp riktade åklagaren ett antal frågor till honom. 
Det framkom här att anledningen till osämjan mellan honom och hans far 
dels berodde på faderns 'häftiga' humör men främst på dennes missbruk av 
rusdrycker. Enligt Victor hade hans far också lärt honom att dricka, och de 
var ofta berusade. Victor böljade känna sig uttråkad av att arbeta för sin far, 
och han säger att detta varit anledningen till att han lämnade gården i tre 
veckor. Anledningen till att han slutligen avvisats från sin fars gård var, 
enligt honom själv, att han en söndag vägrat hjälpa till att lägga ut laxnät 
eftersom han redan lovat att hjälpa fiskaren Mellberg. Av sin far fick han 
ingen lön för sitt arbete. När han senare hört att hans far beklagat sig i 
bygden över att Victor var "dålig på alla vis", hade han hämtat sitt gevär ur 
sjöboden och begett sig till bageriet för att hämnas. Han berättade att han i 
Sundsvall, utan någon tanke på den senare handlingen, köpt fem kulor. Två 
av dessa kastade han bort, två använde han för att pröva gevärets träff
säkerhet och den sista var den han sköt mot sin far. Victor berättade också att 
han under sin vistelse på Brämökalven gjort i ordning några patroner för 
skjutning. Under förhöret framkom också att Victor dagen innan händelsen 
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varit vid sin faders gård och gått omkring utan att träffa någon, men att han 
då inte gjort någon 'undersökning' inför den senare handlingen. Han erkände 
också att han i själva verket haft 'storstövlar' på sig. 

Ankan Eugenia Jonsson förklarade under rättegången att osämjan mellan 
hennes make och Victor berott på att den senare "icke i sitt arbete varit som 
han bort vara". Hon sade att hennes make ofta klagat på att Victor "icke 
skötte sig ordentligt och saknade håg för arbete" vilket ledde till "missmod 
och slöhet i arbetet hos Victor". Denne hade aldrig inför henne uttryckt 
något hat gentemot sin far. Enligt Eugenia hade Victor när han besökte går
den dagen före mordet frågat efter sin far. Pigan Andersson vidhöll också sitt 
tidigare vittnesmål och tillade att både hennes husbonde och hans son Victor 
"fört ett supigt och oregerligt leverne". Bagare Jonsson hade ofta klagat på 
sin sons lättja och ovilja till arbete. Hon sade sig dock inte veta om han verk
ligen varit lat. Hon kände bara till vad hennes husbonde sagt. Pigan hade 
heller aldrig hört Victor yttra sig fientligt om sin far. Närmaste grannen 
Kvistberg tillade under rättegången att Jonsson visserligen klagat på Victors 
bristande arbetshåg, men att Victor också klagat på att hans far inte hade 
betalat tillbaka de pengar han lånat av honom. Victor hade även uttryckt 
missnöje över att han inte fått någon lön för sitt arbete. Enligt Kvistberg 
hade dock bagare Jonsson skickat de pengar han varit skyldig till Victor på 
Brämökalven. Han vittnade vidare om att hans granne blivit arg när han 
hörde talas om Victors lån från Wennman i och med att han misstänkte att 
"borgen vore falsk". Den tilltalade erkände under rättegången att han för
falskat sina morbröders namnteckningar på reversen. 

Fiskaren Östlund, som nu hördes, vidhöll sitt tidigare vittnesmål. Han tillade 
att han förvisso inte sett hur Victor förberett patronerna för skjutning på 
Brämökalven, men att han borde ha gjort det eftersom geväret inte fungerade 
på vägen till ön, men att Victor under vistelsen där "afbränt skotten". 

Rättegången uppsköts och vid nästa rannsakningstillfälle, den 9 november 
1898, hördes Victors rumskamrat Johan Erik Kårström, som var son till den 
man som ägde den lägenhet de bodde i. Kårström sade att han aldrig hört 
Victor yttra sig fientligt om sin far. Han berättade dock att Victor, "som förut 
varit af öppet och gladlynt humör", på sistone visat sig "dyster och grubb
lande". Vittnet svarade också, 'på framställd fråga', att Victor varit ute på 
egen hand under en timme under kvällen dagen innan Jonsson sköts. Victor 
förklarade för rätten att han "allenast för ro skull promenerat omkring i 
grannskapet af bostaden men icke derunder besökt faderns hemvist". Nästa 
vittne, Fredrika Kårström, intygade att Victor varit "dyster och sluten" och 
att hon anat "det han burit på sjelfrnordstankar". När hon frågade honom om 
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hans tillstånd hade han sagt att han inte ville prata om det. Fiskaren Johannes 
Mellbergs hustru Maria berättade i sitt vittnesmål att Victor en gång, apropå 
sin fars familjeförhållanden, sagt att "om Jenny, dermed åsyftande hustru 
Jonsson, blefve ensam, skulle hon få det mycket bättre". Enligt Maria Mell-
berg skulle också Victor en gång när hennes make irriterat sig på Victors 
ovilja att arbeta ha sagt "att alla gubbar som vore öfver fyrtio år gamla borde 
skjutas ned". Efter detta vittnesmål förklarade Victor, 'på gifVen anledning', 
att det bara var för ro skull som han vid ett besök i Sundsvall hade köpt de 
fem blykulorna. 

Målet uppsköts ytterligare. Denna gång till den 30 november, då åklagaren 
inledde med att på nytt ställa frågor om Victors bakgrund och om skottet mot 
hans far. Victor sade bland annat att han under uppväxten endast någon gång 
då och då träffat sin mor, och att han aldrig fått något annat än undvikande 
svar på frågan om vem hans riktige far var. Hans egna efterforskningar hos 
andra personer gjorde dock att han slutligen fick reda på sin fars namn och 
hemort. Victor hade därpå begett sig till sin far i förhoppning om att bli upp
tagen i hans hus och för att komma bort från orten där han bodde. Victor för
klarade återigen hur förhållandet mellan honom och hans far med tiden blivit 
allt mer konfliktfyllt, men kunde vid detta tillfalle inte ange någon annan 
orsak till detta än att "det varit något om en häst, som fadern innehaft". 
Ovänskapen hade dock gradvis stegrats och slutligen hade Victor avvisats 
från hemmet. Under nästan hela den dag då mordet inträffade hade han 
enligt egen uppgift suttit "grubblande öfver de oförrätter, han ansett sig 
hafva lidit från sin faders sida". Han erkände att han av erfarenhet från jakt 
insåg att den som träffades av ett skott från geväret sannolikt skulle dö. Men 
vid tillfallet för skottets avlossande var han så "ursinnig" att han "tyckt att 
det gjorde honom detsamma, hvilken verkan hans gerning komma att med
föra, blott han finge tillfredsställa sitt begär efter hämnd på fadern". Han 
vidhöll att hans avsikt endast varit att skrämma fadern. 

Efter detta presenterade åklagaren ett antal papperslappar som hittats vid en 
undersökning av några av Victors tillhörigheter som han lämnat kvar i fiske
läget på Brämön. Detta var ritningar över om- och tillbyggnader av faderns 
gård samt beräkningar av inkomster och utgifter. Victor förklarade för rätten 
att ritningarna tillkommit när han och hans far någon gång varit vänner och 
suttit och samtalat.316 På lapparna fanns, enligt protokollet, formuleringar 

316 Detta kommenteras också av änkan Jonsson i ett p olisförhör från den 2 december 1898. 
Hon säger att "då fadern varit vid bättre sinne emot sonen, hade de två ofta tillsammans suttit 
och gjo rt upp u tkast om, hvilk a förändringar som skulle gör as, då de skul le kunna få råd 
någon gång". 
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som "mat pr. år 2 pers 648:00", "Diverse åt Jenny tobak o dylikt 35:00", "till 
Lilla vännen". På en av lapparna fanns "på flera ställen bredvid varandra 
tecknade namnen 'Jenny och Viktor Jonsson' 'Viktor och Jenny Jonsson' 
samt på åtskilliga ställen ensamt för sig namnet 'Jenny'". Änkan Eugenia 
Jonsson kallades till vardags Jenny och var dessutom rökare. Victor för
klarade för rätten att han inte kunde komma ihåg när och varför dessa 
anteckningar gjorts, men att de namn som fanns på lapparna var "'menings
löst kludd', hvarmed han ofta, då han varit ensam och utan annan syssel
sättning plägat roa sig". Han erkände dock att han med 'Jenny' avsett änkan 
Jonsson. De var, enligt Victor, "mycket goda vänner" men hade inget in
timare förhållande till varandra. På en fråga från åklagaren angående Victors 
arv, svarade Victor att han länge varit säker på att hans far skulle göra 
honom arvlös, men att han inte visste något om detaljer i dennes testamente. 
Enligt ett skriftligt vittnesmål från Petter Anton Östlund, som nu hördes på 
nytt, hade Victor samtalat med honom om att han planerat at t köpa sin fars 
gård. När Östlund påpekat att han trodde att detta inte var möjligt, hade 
Victor sagt att det nog skulle gå bra med hjälp av mellanhänder. Östlund 
talade också om för rätten att Victor 

I... I ofta plägat besöka hustru Jonsson vid tillfallen, då fadern varit borta 
från hemmet, derom den tilltalade före hvaije besök förskaffat sig upplys
ning genom att efterse, huruvida faderns båt funnits å den plats vid 
stranden, der den brukade ligga. 

Under rättegången den 30 november vittnade också pigan Elin Bylund som 
tjänstgjorde hos Kårström. Hon hade också varit närvarande när Victor ytt
rade påståendet om att alla män över fyrtio år borde skjutas. Hon hade då 
frågat honom om han också tyckte att hans far borde skjutas och han hade då 
svarat att "det gör väl detsamma". 

I ett skriftligt vittnesmål klargjorde handlaren Ludvig Liljestrand vissa detal
jer omkring de uppgifter han lämnade i det inledande polisförhöret. Han 
hade alltså anlänt till Jonssons gård på tisdagen den 4 oktober. Bagare 
Jonsson hade seglat in till Sundsvall och hans hustru och Victor fanns i 
hemmet. När de drack kaffe hade Victor frågat handlaren om han kände till 
någon som hade ett gevär till salu. Liljestrand hade frågat honom vad han 
skulle använda det till och Victor hade svarat att han skulle jaga säl. Lilje
strands skrivelse berättar om hur diskussion uppstod när Jonsson kom hem 
från Sundsvall nästa morgon och fick reda på att Victor varit på besök före
gående kväll. Enligt Liljestrand ska Jonsson ha sagt att Victor "bara baktalar 
mig, och det är nog ej något annat än en odåga, han vill intet göra och ej 
tänker han något sig för, så det blir nog ej annat af honom än en fastnings-
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fonge till slut". Liljestrand betonade att Jonsson var nykter när han sade 
detta. 

Med anledning av vad som nu framkommit ville åklagaren kalla änkan 
Jonsson, som då befann sig i Luleå, som vittne. Han ville även ytterligare ut
reda innebörden av de papperslappar som hittats. Därför uppsköts målet 
ännu en gång. När det återupptogs den 17 december 1898 hördes Victor om 
en rad tekniska detaljer omkring ammunitionen och om hur vapnet laddats. 
Han hade till exempel påstått att han laddat det i mörker, vilket åklagaren 
menade var omöjligt. Victor svarade att han inte visste eller inte kunde för
klara, när åklagaren ställde dessa frågor. Åklagaren presenterade också ytter
ligare ett papper med budgetkalkyler som Victor undertecknat och sedan 
glömt på Brämön. 

Till rätten inlämnades också vid detta tillfälle ett protokoll från ett polis
förhör som hållits med änkan Jonsson i Luleå. I det utförliga protokollet åter
ges hela hennes berättelse om hur hon och hennes make träffats på en slöjd
kurs, att de gift sig, var de bott osv. Hon berättar om hur Victor sökt upp 
fadern, tagits upp i dennes hem samt om hur relationen mellan dessa två 
blivit allt sämre med tiden. Hon säger sig dock ständigt ha "försökt göra allt" 
för att medla mellan dem. Hon hade tagit Victor i försvar och hävdat att han 
"i en sons och icke i en tjänares ställning ju kunde vänta en mera hänsynsfull 
behandling". Änkan berättar också om hur Victor efter ett slagsmål med 
fadern skickats hemifrån. I förhörsprotokollet står det vidare: 

På fråga om ändock i cke något förhållande förefunnits emellan styfmo-
dern o ch styfsonen, som varit mindre tillbörligt, förnekade styfmodern 
bestämt, att något sådan t förekommit. På fråga om det fanns eller funnits 
någon annan än hon i hemmet eller i närheten däraf, so m burit namnet 
"Jenny", förklarade hon efter åtskillig tvekan, att så varit, att enligt 
hennes tanke styfs onen varit fastad vid denna flicka ehuru hon trott si g 
finna, att styfsonens böjelse icke besvarats och att ho n mycket ogärna 
ville inblanda denna flicka i saken. 

Efter viss osäkerhet fortsatte sedan änkan under förhöret att berätta hela 
historien omkring Victors relation till flickan. Hon säger att Victor fattade 
tycke för flickan redan på hösten 1896. Hon, Jenny Sörman, var dotter till en 
skomakare som hyrt en butikslokal av bagare Jonsson. Änkan berättar att 
Victor "nästan användt vaije fritid till att samspråka med flickan". Enligt 
polisförhörsprotokollet menar änkan att detta var "den första begynnelsen till 
oenigheten mellan fadern och sonen". Fadern ansåg att Victor var för ung för 
att fasta sig vid någon flicka och försökte på alla sätt hindra Victor att be
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söka butiken. Flickan, som ofta varit sysslolös i butiken, hade uppskattat 
samtalen men "dock icke på något sätt uppmuntrat sonen". Victor hade 
emellertid, enligt änkan, "oupphörligen försummat sitt arbete för flickans 
skull, och det var detta fadern särskilt icke kunde tåla". 

Då flickan flyttat, hade sonen [Victor] blifvit grubblande oc h melanko
lisk. På hösten år 1897 hade hon eklaterat sin förlovning. Och hade hustru 
Jonsson nogsamt förmärkt, att styfsonens känsla hållit sig vid makt, ehuru 
han, då flickan rest, b lifvit mindre försumlig i sitt arbete, men hade dock 
faderns förtroende icke stått för honom att återvi nna. Någon dag före det 
mordet föröfvats hade ryktet nått dem att lysning emellan flickan och 
hennes trolofVade just uttagits. 

Av polisförhörsprotokollet framgår också att fru Jonsson, med anledning av 
antydningar i pressen om att hon skulle ha haft ett förhållande med styv
sonen, ville meddela vissa saker. Hon sade att paret Kvistberg skulle kunna 
intyga att hennes man omkring julafton 1896 visat "stor hänsynslöshet emot 
sonens känslor för Jenny Sörman genom att i flickans närvaro hårdt tillrätta
visa sonen för hans böjelser". Hon betonade också att hennes man aldrig 
hade haft någon anledning att ifrågasätta hennes trohet. Anledningen till att 
Jonsson ogillade att Victor kom på besök när han inte var hemma var, enligt 
änkan, att han misstänkte att han skulle stjäla något. Fru Jonsson menade att 
"det icke varit något klandervärdt, att hon ! ... I låtit styfsonen blifva henne 
mött med vänlighet". Hon förklarade att hon inte visste om Victor med 
namnet "Jenny" på lapparna, avsett henne eller flickan Sörman, men såväl 
fadern som sonen hade ofta "om aftnarna haft för vana att teckna olika namn 
om hvartannat å till hands varande papper såsom tidsfördrif'. 

Målet uppsköts återigen och togs upp på nytt den 7 januari 1899 då pigan 
Kristina Andersson bekräftade fru Jonssons berättelse om Victors relation till 
Jenny Sörman samt faderns missnöje över denna. Enligt Andersson hade 
förhållandet mellan Victor och hans styvmor inte varit 'otillbörligt'. Anders
son berättade också om hur Victor den 2 oktober, söndagen före mordet, kort 
efter att paret Jonsson lämnat hemmet för att leverera bröd, kommit in huset 
och bett att få papper, penna och bläck. Kort därefter kom slaktaren Alfred 
Johansson och några andra personer på besök. Victor hade uppenbarligen 
inte velat träffa dessa, och befann sig därför i ett annat rum under hela deras 
besök. Johansson, som vittnade under rättegången, menade att detta var 
konstigt, "[efter]som vittnet och den tilltalade förut ofta sällskapat med 
hvarandra". Victor menade dock att han "icke känt någon särskild dragning" 
till sällskapet som då besökte Kristina Andersson. 
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I ett sammanfattande anförande skrev sedan åklagaren August Berglund att 
obduktionen visat att bagaren Jonas Olof Jonsson dött av det skott som 
Victor erkänt att han hade avlossat. Åklagaren skriver att: 

!... I den tilltalades uppgift, att han i hastigt mod, utan annan afsigt än att 
skrämma fadern aflossat skottet mot honom, är osann, och motsagd af den 
tilltalade själf. 

Han visar på hur Victor omöjligen kan ha begått brottet i det 'ursinniga' och 
'medvetslösa' tillstånd som han själv menade. 

På ett annat ställe säger han, att han behöfde tre minuter för att gå från sin 
bostad till sjöboden och derifrån till Jonssons fyra minuter samt dessutom 
två minuter i sjöboden för bössans laddning. För att tillryggalägga den 
uppgifna vägsträckan gående åtgår ej längre tid än den nu uppgifna. För 
en som "ursinnig och medvetslöst" springer torde den kunna tillrygga-
läggas på tre à fyra minuter. !... ! [D]en tilltalades uppgift om ursinne och 
medvetslöshet [bör således icke] lämnas tilltro, i synnerhet som han själf 
vidgått, att han nästan hela dagen legat inne och grubblat öfVe r faderns 
förmenta orättvisor, och att tanken på hämnd då mognat hos honom. 

Åklagaren understryker vidare hur Victor gått grubblande i flera dagar, hur 
han köpt kulor för att prova ett lånat gevärs träffsäkerhet, och hur han frågat 
Liljestrand om han kände någon som ville sälja ett billigt gevär för säljakt, 
trots att han planerat att lämna havsbandet för att återvända till sina mor
föräldrar. 

Tydligt är att den tilltalade hela denna tid rufVat på brottet, och att det var 
under inflytel sen af denna tankegång, som han satt ens am i ett rum hos 
Jonssons under ett par tim mars tid söndagen före mordet, under det hans 
vänner och jämnåriga förde munte rt glam i närliggande rum /... / [D]et 
var under inflytelsen af samma tankar han lånade bössan, inköpte kulorna, 
företog profskjutningen, gömde den med kula laddade patronen, frågade 
Liljestrand om han kände någo n som kunde sälja honom en bössa / ... / 
Äfven om detta inte erkännes af den tilltalade el ler kan anses vara bevi-
sadt - så står dock fast, att gerningen varit öfVerlagd och sålunda inte kan 
betraktas såso m dråp, utan måste rubriceras såsom mord. D en tilltalade 
har erkändt , att det vore honom likgiltigt, hvilken följd hans handling 
hade, han har erkändt, att han under dagen, medan han låg inne och 
grubblade, fattade beslut att hämnas på sin fader / ... / [H]an [fullföljde 
sedermera] detta beslut /... / [H]an har vidare erkä ndt, att han vid själfva 
skottets avlossande hade förmåga att tänka, ty han har sagt, att han då 
tänkte att skräm ma fadern, men då han såg hans hufVud s atte han bössan 
mot fönstret och sköt under det han tänkte att om det tage så var det ingen 
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som visste att han hade gjordt gemingen. Detta synes mig vara ett till
vägagående som af lagen uttryckes med orden: med berådt mod! Och i 
betraktande af den tilltalades temperament, så synes han icke lätt kunna 
bringas i någon sinnesrörelse, hvadan den af honom påstådda hastigt 
uppblåsande hämndkänslan och vreden förefaller högst osannolik och 
otänkbar. 

När det gäller motivet eller motiven till mordet konstaterar åklagaren, att 
Victor inte velat lämna någon "egentlig upplysning" annat än att han ville 
hämnas på sin far som han tyckte var orättvis. Vidare skriver han att han inte 
anser osämjan mellan Victor och hans far vara ett tillräckligt motiv, men att 
han inte heller lyckats påvisa något samband mellan Victors ritningar och 
kalkyler och mordet. 

När Victor efter uppläsningen av åklagarens skrivelse 'allvarligt manades' 
till att lämna en bekännelse om de verkliga bevekelsegrunderna for skottet, 
svarade han att han inte hade något nytt att tillägga. Han berättade att han 
efter återkomsten till Juniskär från Brämökalven varit pank och utan chanser 
att få något arbete, samt att han kommit till slutsatsen att det var hans far 
som var orsaken till alla hans motgångar. För att styrka sina påståenden om 
hur illa han behandlats begärde Victor att två av familjens bekanta (Vendia 
Bäckström och Hjalmar Mellberg) skulle kallas som vittnen. Dessa bekräf
tade att fadern, särskilt när han var berusad, hade slagit Victor och talat illa 
om honom. När det gällde Victor och hans styvmor framhöll Bäckström "att 
förhållandet dem emellan varit i alla afseenden tillbörligt och sådant som 
förhållandet mellan moder och son borde vara". Victor Jonsson dömdes av 
rätten till ett års straffarbete for de två förfalskningar han gjort sig skyldig 
till. För mordet på sin far dömdes han, trots att rätten betraktade hans ung
dom som en mildrande omständighet, till straffarbete på livstid.317 

Husbondens tukt och sonens hämnd 
De rannsakningshandlingar som rör Victor Jonssons fall berättar historien 
om en konfliktfylld relation mellan far och son. Går man dessutom till press
materialet finner man att en tongivande tolkning av förhållandet i lokal
samhället verkar ha antytt ett svartsjukedrama inom familjen. Ryktet torde 
ha gjort gällande att den unge och attraktive Victor för sin styvmor hyste 
känslor, som var en del av anledningen till konfrontationerna mellan far och 
son. Den laddade relationen mellan generationerna blir tydlig i de återkomm

317 Enligt Långholmens centralfängelses "Liggare rörande fångar: Register till biografi
böckerna 1876-1923", DUI db:2 no XI :332 vid Stockholms Stadsarkiv, fick Victo r Jonsson 
avslag på nådeansökningar 1911, 1915 , 1917 och 191 8 inn an han slutligen frigavs den 18/6 
1919 'med pass till Stockholm'. 
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ande anspelningarna på hur Victors ungdomlighet och attraktivitet utgjorde 
en provokation gentemot fadern. Ett studium av fallet med utgångspunkt i 
rättegångsmaterialet visar dock även på möjligheter till anläggandet av 
ytterligare ett perspektiv på konflikten. Detta ligger i linje med Victors egen 
medvetenhet om hur hans morföräldrar varit 'alltför slappa i sin tuktan' av 
honom. När han togs upp i sin fars hus, inordnades han samtidigt i den ovan 
diskuterade patriarkala hierarkin (jfr hustavlan), i vilken hans far tillrätta
visade honom med "allvarsamhet och stränghet, allt efter som tjänstehjon 
mer eller mindre troget och väl sin tjänst förrättar".318 Husagan för vuxna 
tjänare, det vill säga kvinnor över 16 år och män över 18 år, avskaffades 
förvisso 1858. Men husbondens lagstadgade rätt att tukta sina underlydande 
med hjälp av kroppsbestraffning försvann i sin helhet först i och med en 
förordning som trädde i kraft 1920. Liksom i fallet med hustavlans normer 
kan man se tendenser till hur förändringen av praxis i en rad sociala 
sammanhang inte nödvändigtvis följer lagförändringarnas tidtabell.319 I ett 
utdrag från Sundsvalls-Posten den 7 oktober 1898 kan man spåra flera av de 
dimensioner i relationen mellan generationerna som diskuterats i det ovan
stående. 

För ett par, tre år sedan dök Victor plötsligt upp i sin naturlige fars hem 
ute på Juniskär. Han var smärt och ståtlig, vacker och nästan elegant i 
sprättiga, fina kläder. Han berättade att han förtjänade stora pengar som 
kautschukstämpelsagent, som försäljare af kläder o.s.v. Nu ville han gästa 
sin far en tid. Bland granname gjorde han sig snart omtyckt. "Det var en 
riktigt fin och bildad herre" - förklarade de. Fadern fann dock att denne 
son, som han aldrig känt och som nu så plötsligt föll ned i det hem, der 
han förut lefvat i lycka med en ung och vacker hustru, var e n odåga och 
lätting, som bara ville slå dank och se elegant ut. Då han ville hålla 
honom till arbete svarade sonen i häftiga och snäsande ordalag. 

I faderns upprördhet över sonens bristande arbetsmoral och upptagenhet med 
sitt utseende, samt även i motviljan mot hans engagemang i flickan Sörman, 
speglas vuxengenerationens oro för ungdomens moraliska fördärv. Men det 
är inte bara oro som speglas här. Victors far kände sig uppenbarligen provo
cerad och främmande inför åtminstone delar av det som den yngre genera
tion som Victor representerade stod för. I framställningen återspeglas också, 
i formuleringarna om hur fadern tidigare levt lycklig med sin unga hustru, 

318 Citat ur 1833 år bestämmelser om husaga. Pleijel 1970:68. 
319 Kanske kan man här tala om förekomsten av kulturella fordröjningar i l inje med William F 
Ogbums begrepp 'cultural lag', som sy ftar på h ur anpassningen av sed vänjor oc h trosföre
ställningar sker i en långsammare takt än den med vilken förändringar i andra dimensioner av 
samhället äger rum. Ogbum 1964:86-95. 
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den statuskamp som är relaterad till åldersdimensionen. I den åtföljande 
osämjan exemplifieras det generationspräglade spelet mellan dominans och 
revolt. Detta ställs på sin spets i Victors uttalanden om hur han en dag ska 
komma att bli herre på gården. I detta sammanhang återkommer också de 
frågor rörande arv och generation som diskuterats i anslutning till giftmordet 
i Egersta ovan. 

"Blodsdramat på Juniskär" - en analys av fallet Victor Jonsson i 
dagspressen 
Redan dagen efter att skottet avlossats mot bagare Jonsson återfanns histo
rien i Sundsvalls-Posten. Detta var den 6 oktober, alltså mer än två veckor 
före rättegångens inledning. Uppenbarligen har tidningen tagit del av upp
gifterna i det polisförhörsprotokoll som är daterat samma dag som artikeln. I 
pressens text har dock historien stereotypiserats och dramatiserats. Victors 
person beskrivs i entydigt negativa ordalag, och förhörsprotokollets saklighet 
har i tidningen fått stiga åt sidan till förmån för ett polariserande av offret 
(fadern) och förövaren (sonen). Under rubriken "Ett blodsdåd - Son skjuter 
sin fader" kallar man Victor för 'blodsmannen' och 'attentatsmannen'. Man 
skriver att det 'blodiga' dramat fortfarande är delvis höljt i mörker men att 
dess 'redan yppade detaljer synas tyda på att en son med berådt mod velat 
mörda sin fader'. Beskrivningen av Victor ger en bild av honom som 
ondskefull: 

Han synes /... / ha haft ett häftigt lynne och ville helst drifva omkring i 
sysslolöshet. Det uppkom derigenom ett spändt förhållande mellan far 
och son, och till slut stängde den förre sin dörr för sonen, hvilken flyttade 
in i en enslig byggnad, der han bodde för sig själf. Till flera personer lär 
han ha yppat sina vredeskänslor mot fadern och att det nog ej skulle dröja 
så länge, förrän han blef herre på gården. Fadern å sin sida förklarade för 
sin hustru att han hyste fruktan för den vanartige och styfsinte sonen. 

Informationen i näst sista meningen i ovanstående utdrag tyder på att tid
ningen haft andra källor än enbart polisundersökningen. Det är först i hand
lingarna från rättegången den 30 november som det framkommer att Victor 
haft planer på att överta sin fars gård. En annan sak som pekar i samma 
riktning är att man i tidningen skriver att Jonsson på kvällen gått till bageriet 
'för att göra i ordning några degar samt torka skorpor', medan det enda som 
framgår av polisförhörsprotokollet är att han skulle 'uträtta åtskilligt arbete, 
som ej tålde uppskof. Pressens text har en dramatisk uppbyggnad. Den bör
jar som en berättelse: 
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När man vandrar vägen från Värsta upp till Juniskärs sågverk, har man på 
venster hand innan man kommer till verket, en rödmålad gård. En skogs
backe stryker fram i dess omedelbara närhet med en berghäll invid 
stugan.320 

Utöver polisrapportens detaljer om Victors och hans fars rumsliga positio
ner, samt om hur kulan gått genom tråglocket, via Jonssons kropp, in i 
väggen bakom honom, beskrivs också hur Jonsson "med ett smärterop 
segnade / ... / till golfvet". Känslan av närhet förstärks i och med formu
leringen om att han "kraflat sig öfver golfvet", och återgivandet av den 
skjutnes rop på hjälp i form av direkta citat. 

I Sundsvalls-Posten finner man också dagen därpå en lång artikel, nu med 
rubriken "Dramat på Juniskär". Man skriver om hur fadern ligger på sin lasa
rettsbädd "genomborrad af en lönnmordskula", samtidigt som sonen sitter i 
en fängelsecell misstänkt för dådet. Ännu en gång betonar man att dramat är 
höljt i dunkel, men att man "anar, att man står inför en familjetragedi af mer 
än vanligt upprörande art". I tidningen menar man att det "synes otvifVelak-
tigt" att Victor är gärningsmannen, men att frågan är vilka "djuriska drifter" 
det är som "satt mördarvapnet i hans hand". Tidningen berättar vidare om 
Victors bakgrund, att han var "ett s.k. kärleksbarn", och om att ett spänt för
hållande förelegat mellan far och son. 

Efter mycket bråk hade bagaren skickat iväg Victor från hemmet. Enligt tid
ningen ska Victor, när förhållandet kom till "öppen brytning" vid pingst
tiden, ha uppmanats av sin far att hjälpa till med fiske och då svarat: 
Allting skall då utföras på söndagame i det här huset". När Victor efter en 
tids arbete med fiske återvände till Juniskär, hade han för folk i byn berättat 
att hans far var skyldig honom pengar. Sundsvalls-Posten menar dock att 
man har alla skäl att anta att tjänsteflickan Anderssons uppgifter om att 
Victors far återbetalat alla sina skulder är sanna. Man konstaterar i samma 
artikel att: 

I dessa penningtransaktioner kan man alltså söka motivet till sonens ofta 
uttryckta hat mot fadern och faderns ofta uttalade fruktan för sonen. - Det 
skall ej dröja länge förrän jag är herre på gården - förklarade Victor för 

320 Liknande tendenser t ill dr amatisering återfinns också bl a i Sundsvalls-Posten frå n den 
21/10 då man beskriver hur mordet ägde rum "[e]n mörk höstkväll" och skriver att "[f]örd till 
Sundsvalls la sarett led Jo nsson d är s våra plågor ti ll dess dö den e fter ett p ar dagars lid ande 
kom som en befriare". Den 7 o ktober berättade SP om hur fru Jonsson "såväl i g år som i dag 
suttit vid sin makes plågoläger". 
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en tid sedan. / ... / Man tycker för öfrigt att V ictor aldrig bör ha kunnat 
invagga sig i förhoppningar om att fa ärfva gården, då hans styfmoder 
ännu är i lifvet. Eller hyste han andra planer? 

Victor hade alltså i det offentliga samtalet utpekats som 'mördare' redan 
innan rättegången hade böljat. Man kan också i pressen ana teorier om orsa
kerna till mordet. Man presenterar Victor och hans styvmor som unga och 
attraktiva, och antyder ett triangeldrama mellan makarna Jonsson och den 
återvändande sonen. Uppenbarligen har redaktören talat med familjen 
Jonssons grannar. Ytterligare en artikel om fallet publicerades i Sundsvalls-
Posten före rannsakningen. Den utgör ett illustrativt exempel på det stadium 
som den offentliga diskussionen befann sig på redan i detta tidiga skede. 

Offret och den utpekade mördaren. Vid tolfitiden ida g utspelades i bår
huset vid härvarande lasaret t en gripande scen. Den tjuguårige ynglingen 
Victor Jonsson, hvilken häktats som misstänkt att ha skjutit sin fader, 
fördes af polisuppsyningsmannen Berglund och två detektiver för att kon
fronteras med liket. Detta låg på båren med ett lakan öfver sig. Sedan 
fangen ställts vid fotändan rycktes täckelset undan, och den döde syntes 
med det likbleka ansigtet, de stirrande brustna ö gonen och dödssåret vid 
hjärtat. Man tyckte sig märka, att fången genomfors af en skälvning. 
"Stackare! Stackare!" hviskade han. På alla uppmaningar att erkänna det 
brott, för hvilket han anklagades och som hvars föröfvare han af sin 
döende fader utpekats, förklarade han dock, att han ingenting hade att 
bekänna. Och så återfördes han till sin cell.321 

I Sundsvalls-Postens rapport från rättegången den 21 oktober kan man se 
tecken på att artikelförfattaren varit närvarande vid rättegången. I två artik
lar, den 21 och den 22 oktober, med rubriken "Blodsdramat på Juniskär", går 
man vidare i den mediala konstruktionen av Victors personlighet. Man kallar 
honom för 'fadermördare5 och beskriver honom som "[d]en onaturliga 
sonen, hvilken inte ett ögonblick förlorade sin sjelfbehärskning under den 
långa rannsakningen". Något som ytterligare tyder på att den som skrivit 
artikeln varit närvarande - alternativt har haft andra källor än rättegångs
protokollet - är att uppgifter som inte återfinns i rannsakningshandlingarna 
nämns i tidningen. Exempelvis far man veta att vapnet var av 'kaliber 16', 
och att Victors far hade möjliggjort återbetalandet av sin skuld genom att 

321 Sundsvalls-Posten, 11 okt ober 1898. Händelsen kom menteras ocks å i den de taljerade 
(nästan skönlitterära) a rtikel om m ordets förlopp som Sundsvalls-Posten publicerade den 21 
oktober: "Fången st od blek framfor den mördade faderns nakna kropp. ! ... I Un der ensam
heten i ce llen vaknade dock småningom hans samvete. Kanske den gripande synen från bår
huset stod framfor honom". 
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"hålla en auktion för att få in pengar". Pressens beskrivning av Victor är 
mycket ingående: 

Domsalen och förrummet voro fylda af nyfikne. Sedan domare och nämd 
intagit sina platser infördes den häktade, iförd fångdrägt. Det är en medel
lång tjuguårig yngling, med ljust hår, regelbundna, vackra an letsdrag och 
blå ögon. Han står der med små röda fläckar på kinderna. Man ser att han 
är upprörd, men han söker dock beherska sig. Under det långa polisför
hörsprotokollets uppläsande står ha n med framåtlutad kropp, följade med 
spänd uppmärksamhet hvarje ord. När obduktionsprotokollet föredrages, 
der m ed vetenskaplig noggrannhet skildras alla likdelars oc h organners 
tillstånd, kulans gång, den genomborrade lungan o.s.v., blir rodnaden på 
fangens kinder allt mörkare och han andas hastigt. 

Den 22 oktober rapporterade även Härnösands-Posten från detta rannsak-
ningstillfålle, men i relativ korthet. Detta kan förklaras av att Härnösand 
ligger längre från Juniskär än vad Sundsvall gör. Närheten till händelsen 
styrde alltså här, som i så många andra massmediesammanhang, engage
manget i den. Inget i det korta referatet tyder på att man haft en reporter 
närvarande vid rättens sammanträde. Uppmärksamheten riktas främst mot 
innehållet i Victors egenhändigt författade skriftliga bekännelse "enligt 
hvilken han efter konfirmationstiden begått 'flera brott'". 

I Sundsvalls-Posten ägnade man i rapporteringen från rannsakningen den 30 
november (två artiklar den 30/11 respektive den 1/12) främst uppmärksam
het åt de papperslappar som då presenterades. Artiklarna går utöver den 
information som finns i rannsakningshandlingarna. I tidningen återger man 
dialoger mellan åklagaren och Victor. Nedanstående två utdrag ur referaten 
av förhören med Victor i rättssalen utgör exempel på sådana passager. 

- Hvarför har ni skrifVit hustru Jonssons namn så ofta jämte 
edert? 

- Det vet jag inte. 
- Har ni stått i något förhållande till hustru Jonsson? 
- Nej, det har jag inte. 

/ . . . /  

- Huru gammal var ni när ni konfirmerades? 
- Fjorton år. 

- När hörde ni först talas om er far? 
- Det var af ett handelsbiträde som heter Johan Andersson. 
- Frågade ni aldrig efter er fader? 
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- Jo, det gjorde jag n og, men fick aldrig något bestämdt besked 
om hvarest han fanns och hvem han var. 

- Kan ni minnas, hvad som första gången gaf anledning till 
osämjan med er far? 

- Nej, det är ej så lätt att minnas. 
- Huru länge har det varit ett spändt förhållande mellan er far och 

er? 
- Det är nog minst ett och ett halft år och osämjan blef större för 

hvaije dag som gick. 
- Hvad gjorde ni den 6 oktober? 
- Jag var hemma i min bostad hela dagen med undantag af en 

stund på morgonen, då jag var ute och stängde omkring en 
hässja. Sedan gick jag in och lade mig på sängen och grubblade 
öfver de oförrätter min far tillfogat m ig. Häraf blef jag alltmer 
uppretad och kom på tanken att hämnas, hvarpå jag gick ned till 
sjöboden och laddade bössan och sedan detta var gjort, b egaf 
jag mig till min faders bostad för att utföra mitt blodiga dåd. 

- Ni visste väl, hvilken fara det var att rikta ett skott mot er far? 
- Ja, det visste jag nog, men jag var så uppretad, att jag ej tänkte 

på följderna. 

Formuleringen "mitt blodiga dåd" i slutet av citatet ovan aktualiserar 
pressens roll som filter mellan rättegångssituationen och tidningsläsarna. 
Man bör här reflektera över vad som eventuellt stryks, läggs till eller omfor
muleras av artikelförfattaren. Det kan förvisso vara så att Victor sade: "Häraf 
b l e f  j a g  a l l t m e r  u p p r e t a d  o c h  k o m  p å  t a n k e n  a t t  h ä m n a s ,  h v a r p å  . . . "  o s v ,  
men ett betraktande av hans egenhändigt skrivna bekännelse ger indikationer 
om att Victor inte var särskilt välformulerad. Vidstående jämförelse av 
Victors skrivelse och Sundsvalls-Postens återgivning av den visar att 'press
filtret' får en rad konsekvenser. 

244 



Med dödlig utgång 

Tablå 1. Jämförelse av Victor Jonssons egna skrivelse och Sundsvalls-Postens 
referat av densamma. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Victor Jonssons egna skrivelse 
(19 oktober) 
Njurunda häradsrätt 
21 oktober 1898 : Bilaga C 

Sundsvalls-Posten 
21 oktober 1898 

Född Den 16 oktober 1878 i InnerBrån 
Säbrå ock. Uppfostradd af mina mor för-
älldrar som v ar för slappa i sin tuk tan mot 
ett så sträf ock hård Natur som jag har. Der 
fick jag låta ock jöra som jag ville ock. 
Detta till mitt förderf ock stora olycka hvari 
jag nu befinner mig. 

— Mina m orföräldrar - skref han - voro 
för släpphänta för att kunna leda ett så 
hårdt sinne som mitt. 

Skoltiden gick Konfirmationen, men s edan 
börjar det ena B rottett äf ter det an dra, jag 
tog min m orbroders Joh ans Sparbanksbok, 
skref en Fullmakt tog ut 70 Kronor. Fick 
bara lite o vett för det. tyckte jag det var 
inte så far ligt en gång till Då 320 kr ock 
Högmodet nek a att omta la ock bedja om 
förlåtelse och ingett straff så tenkte jag som 
så att det glöms väl. 

Skoltiden gick, och jag konfirmerades, och 
nu bö rjade jag gå frå n br ott till br ott. Jag 
tog mo rfars sparbanksbok, skref en falsk 
fullmakt och lyfte 70 kr. Förfalskningen 
upptäcktes, men jag erhöll endast litet 
ovett. Ja g tyckte då, att det ej var så farligt 
att göra om det och tog ut 320 kr. 

men jag fick nån gång om sender höra utaf 
Kamraterna vad jag gjort. Då hade jag af en 
bekant fatt reda på vad min rätte fader 
bodde någonstans ock så tenkte jag att resa 
undan till Ho nom för att sli ppa höra något 
spefullt ord. 

Emellertid ha de ryk tet om min a förfalsk
ningar kommit ut i bygden. Här och der 
fick jag höra stickord och anspelningar. Då 
jag samtidigt fick höra af en bekant, att min 
verklige far bodde å Juniskär, beslöt jag att 
uppsöka honom. 

När jag kom dit blef jag väl mottagen - ock 
då han fick höra a tt jag had e så pass m ed 
pengar ville han at t jag skulle sta nna ock 
han skull e få Lån a Dessa jag hade då 17 5 
kr. qvar. Resten hade gått åt till resa o 
Kläder. 

Jag blef väl mottagen, isynnerhet sedan han 
fick höra, att jag hade godt om pengar. Jag 
hade nä mligen 175 kr . kva r af de 320 jag 
senast falsk eligen bek ommit. Han ba d nu 
att få låna dessa pen gar, och det fick han 
också. 

Sedan blef jag lär d att sup a had e ej supit 
nånting förut och han bö lja ock beh andla 
mej illa. ock jag tyck te det var så myc ke 
svårare som aldrig var van någon full 
person - eller någon aga. många sömnlösa 
nätter fick jag ligga ock vara rädd. 

Min far söp, och nu böljade han också lära 
mig at t sup a, hvi lket jag ald rig g jort förr. 
Då våra hjärnor omtöcknats af alkohol
ångorna blef det gnat af. Vi voro båda 
styfsinta. Jag va r inte va n att se dry cken
skap omkring mig, och på nätterna låg jag 
och grät. 

Till slut flytta jag derifrån en 3 veckor men 
då ville han jag skulle komma tillbaks 
h vilket jag gjorde det jick en tid 

Till slut stod jag ej ut län gre, uta n begaf 
mig till en fiskare G yllander på Jun i, der 
stannade jag t re v eckor. Men då s ände fa r 
bud efter mig. 
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Då blef jag utkörd att Handla med stämplar 
adressen äfter plåt o Bläck. Räkna han utaf 
mig 15 kr. int e kunde jag med sånt jag jick 
Bara till Maj ock stanna der hos en 
O.vennman Födorådstagare. 

Han föreslog mig nu, att jag skulle fara om
kring och sälja linnestämplar. Han visste 
adressen på en firma, h vars agent jag kunde 
bli. Jag fick betala 15 k r. för att han skulle 
omtala adressen. Och så fick jag stämp-
larne och gaf mig i väg. Jag tyckte emeller
tid icke om det der kr ingflackandet, uta n 
stannade i Maj hos en bekant der. 

Lånte 120 kr . af Hon nom mot Revers med 
Morbrödernas namn skref jag på reste hem 
köpte kläder Konjack o Brännvin åt 
jonsson för att ha n skull e bli liksom snäll 
emot mig. Men det blef nog bara för 
tillfället, sen följde jag med Liljestrand ock 
handla til l på vår en, då var jag hemma ett 
tag ock Hjelpte jonsson med ved o Dylikt 

Af honom lånade jag 120 kr. på en vexel, å 
hvilken jag v erkligen skref två morbröders 
namn. Och så återvände jag hem, sedan jag 
köpt mig nya kläder och skaffat hem 
bränvin och ko njak för att blid ka min fa r. 
Den gam la spän ningen bölja de em ellertid 
ånyo, och jag gaf mig åter ut. Jag följde nu 
med en han dlande Li ljestrand, hos hv ilken 
jag sta nnade till i våras, då jag åte rvände 
hem för att hjälpa min far. 

till H an kasta ut sakerna ock stängde döm. 
Då for jag på Bremön till nu i H öst, då jag 
derifrån tenkte jag fullt fast att resa till 
mina fosterförälldrar tillbaks. 

Men en qv äll kastade han ut mina saker ut 
på går den och stän gde sin dör r för mig. 
Närmaste ors aken v ar, att h an vill e att j ag 
skulle följa med honom ut och lägga laxref. 
Men som jag på förmiddagen med hans 
tillstånd lofvat en fiskare Mellberg att följa 
med honom ut på långfiske, måste jag 
afstå. Och så blef han ond . Jag följde nu 
med Mellberg ut till KalfVen, der vi 
fiskade. När jag kom hem igen fick jag ej 
återvända till min fars hem, utan måste 
skaffa mig annat husrum. 

men alla men niskor tala om för mig att 
jonsson jick ock språka i lla om mig jemt o 
stendigt så blef jag alldeles ursinnig ock 
utan Besinning ock n ästan medvetslös jick 
eller rättare sagt sprang ock skulle hämnas 
jag tänkte att skrämma honom men jag 
satte kulan rätt i Fönstrett träffar den tenkte 
jag så int e var det jag som jo rt det ock så 
sprang jag hem och lade mig ock somn a 
äfter en stun d utan den rin gaste ta nke på 
vad jag jort och villka följder 

Af granname erfor jag att far gick och 
talade illa o m mig. H an spred ut en mängd 
olika saker, som alla voro osanna. Detta 
uppväckte hos mig hat mot honom. En 
qväll låg jag och grubblade derpå, och b lef 
till slut alldeles urs innig och näs tan utan 
besinning. Jag skulle minsann skrämma 
honom. Jag hade fatt låna ett gammalt 
gevär af Mellberg, och detta grep jag i m in 
förbittring och rusade ut. Ja g sprang direkt 
till fars går d, ställde mig uta nför bag eri-
fönstret och sköt en kula tvärs genom 
tråglocket. J ag vi lle bara skrämma honom, 
men tänkte å andra sidan att det gjorde 
detsamma, om kulan träffade. 
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Ock nu anfaller jag Domaren ock rätt en 
ock alla som h ar något att säga af H jertatt 
att Döma mej så mildt som möjligt för vad 
jag af hat ock oförstånd har jort. Kära er af 
hjertatt jag be r er Kom ih åg mi n ungd om 
att jag kunna bli fri en gång ock med ärligt 
ock re dbart arb ete försörja min styfm oder 
som jenom min oförståndighet mista sin 
make måtte jag inför både Gud och 
menniskor fa förlåtelse för vad jag jort. 
Kära er låt nåd gå för rätt ock D öm mig ej 
hårdt ock förlåt m ig för att ja g börja oc k 
neka ock måtte det straff jag far lända mig 
till nytta - gå ej förbi min bön 

Han slöt sin skri fvelse med en väd jan till 
"domaren och rä tten och alla , som hä r ha 
någonting att säga" att döma honom så 
mildt som möjligt. Kä ra ni, tä nken på min 
ungdom! Låt m ig ej fa län gre str aff än a tt 
jag kan komma ut och börja ett hederligt lif 
och hjälpa min styfmor, som nu genom 
mitt ha t står hj älplös. Kära ni, låt nåd gå 
före rätt och för låten mig, Gu d och men
niskor! 

Av tablån framgår följande: 

(a) Uppgifter har redigerats bort 
(jfr t ex stycke 1). 

(b) Språket har korrigerats. 
(c) Man har gjort omformuleringar 

(jfr t ex stycke 7). 
(d) Faktauppgifter zxfelaktiga 

(jfr t ex stycke 2: morbror/morfar, stycke 6: fiskaren Gyllander 
nämns inte i Victors skrivelse). 

(e) Man har förändrat historien 
(jfr t ex stycke 5: fadern behandlade Victor illa / båda var 
'styfsinta'). 

(f) Man har gjort tillägg 
(jfr t ex stycke 9 och 10!, samt formuleringen om 'alkoholångorna' i 
stycke 5). 

I tidningen skriver man också att på en av ritningarna var bageriet ombyggt 
till en smidesverkstad, och att Victor upprepade gånger på ett papper skrivit 
"jag har mördat". Själv hade han, enligt Sundsvalls-Posten, sagt att det sist
nämnda var hämtat från en visa. Ovanstående information visar på vad 
pressen väljer att skriva om och på vilket sätt, samt på att man har andra 
källor än protokollen. I artikeln från den 1 december är till exempel beskriv
ningen av papperslapparna mer utförlig än i rannsakningsprotokollet. Det 
papper som i protokollet beskrivs som "Diverse åt Jenny tobak o dylikt 
35:00" preciseras av tidningen: "Diverse åt Jenny 35 kr. Bakelser, cigaretter, 
luktvatten, mandel, knapphålssax m. m. till lilla vännen". I artikeln fram
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kommer dessutom ytterligare en spektakulär detalj som inte nämns i rätte
gångshandlingarna: 

Dessutom ingaf åklagaren en "roman öfver den mest berömde röfvare" 
hvilken funnits bland den tilltalades saker och hvari förekommer ett unge
fär liknande brott som det nu utförda. 

Antydningarna om att Victor skulle ha haft en 'otillbörlig' relation till sin 
styvmor är också tydligare i tidningarna än i protokollen. Under rubriken 
"Motivet till brottet?" skriver man den 1 december att vittnet Östlund sagt att 
han inte visste om något intimare förhållande rått mellan dem, och han ville 
inte heller uttala sig om det, "ty då kunde jag få större straff än han som 
begått brottet, men jag har mina tankar för mig, hvilka jag äfVen sagt 
honom".322 Fallet figurerade också i pressen mellan detta och det följande 
rannsakningstillfallet. Sundsvalls-Posten rapporterade den 9 december om 
att förhör hade hållits med änkan, som nu flyttat till Luleå. 

Det upplyses nu, att fru Jonsson under detta förhör sökt göra troligt att 
den Jenny, hvars namn inflätats af den mördande med hans eget på en del 
papperslappar och hvilken tycks ha spelat en stor roll i hans framtids
roman, vore ett butiksbiträde Jenny Friman, som varit anställd ute på 
Juniskär. Mot detta påstående talar emellertid det faktum, att namnet 
Jenny Jonsson funnits å de ifrågavarande lapparna. Utredning pågår. 

Den man avser i artikeln är givetvis Jenny Sörman. Pressens vilja att speku
lera om ett förhållande mellan Victor och hans styvmor illustreras av den 
ansträngda argumentationen. Om Victor hade planerat att gifta sig med 
Jenny Sörman, skulle också hennes namn i så fall ha blivit Jenny Jonsson! 
Mindre anmärkningsvärda men liknande tendenser finns i Sundsvalls-
Postens rapportering från rättegången den 17 december (direkta citat, detalj
rikedom utanför protokollet). Victor kallas för 'fadermördaren'. De artiklar i 
Sundsvalls-Posten den 7 och 9 januari som sammanfattar historien och 
rapporterar om domen avslutas med formuleringen: 

Den tilltalade visade vid domens uppläsande ett stort lugn. Ett stort antal 
åhörare hade infunnit sig för att bevittna den sista akten i Blodsdramat på 
Juniskär. 

Nästa steg i ovanstående analys skulle utgöras av ett försök att besvara 
frågan om varför de journalistiska representationerna ser ut som de gör. 
Snarare än att på djupet göra vare sig detta eller att avfärda pressen som en 

322 Denna uppgift förekommer inte i rannsakningshandlingarna. 
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producent av lögner och förvanskare av sanning, är målet här att visa på den 
journalistiska formens särskilda roll och betydelse i ett sociohistoriskt 
sammanhang. Den föreliggande analysen visar på hur en i vissa avseenden 
konstruerad verklighetsbild resulterar ur det intrikata samspel mellan text 
och kontext som äger rum inom det massmedialas sfar. Denna process kan i 
stor utsträckning förstås mot bakgrund av såväl medvetna som omedvetna 
urvals-, värderings- och sovringsmekanismer i tidningsartikelns produktions
sammanhang. Den måste emellertid också problematiseras vidare i termer av 
journalistikens roll i förhållande till domstolarna på den här tiden. Dags
pressen hade under sin tidiga historia en roll, som innebar att man i stor 
utsträckning byggde sina texter - ofta genom direkta avskrifter - på redan 
befintligt material som producerats av myndigheter som exempelvis dom
stolar.323 Analysen av dagspressens referat rörande det brottsfall som är 
aktuellt här, ger klara indikationer på att journalisten vid 1800-talets slut 
dock spelade en förhållandevis aktiv roll som ofta innebar närvaro i rätts
salen, egna efterforskningar och spekulationer, samt möjligheter att i refe
raten gå utöver det myndighetsproducerade materialet.324 

323 Ekecrantz & Olsson 1994. 
324 Se även Björk 1997. 
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6 . .TILL STÖRRE DELEN SAMMANRAFSADT PACK" 
- OM DÖDLIGT VÅLD I ARBETSLAG 

I den socialpsykologiska litteraturen framställs ofta begrepp som avvikelse, 
roller, attityder och lydnad som om de vore universellt giltiga för all 
mänsklig interaktion oavsett socialt, kulturellt eller historiskt sammanhang. I 
själva verket är emellertid de förklaringsmodeller som presenteras många 
gånger giltiga endast för 1900-talsmänniskor i västvärlden. Alla försök att 
historisera, eller på något annat sätt bredare underbygga, den ansenliga och 
fruktbara socialpsykologiska kunskapen är därför av vikt. Detta kapitel kan 
förstås som ett bidrag till e tt sådant projekt. Syftet är här att med hjälp av 
historiskt material levandegöra och kontextualisera ett begrepp av det slag 
som åsyftats ovan; gruppen. På den mest grundläggande nivån syftar denna, 
för sociologin och socialpsykologin centrala term, på en sammanslutning av 
interagerande individer som har ett gemensamt mål, påverkar varandra och 
står i någon form av beroendeförhållande till varandra.325 I olika samman
hang kan en rad skilda typer av grupper iakttas, men några karaktärsdrag är 
gemensamma för grupper generellt. I introducerande socialpsykologiska 
texter om grupprocesser framhålls som sådana drag ofta närvaron av en 
normstruktur som homogeniserar gruppmedlemmarnas beteenden, en status
struktur som ger vissa gruppmedlemmar mer makt än andra och en intern 
attraktionsstruktur eller "vi-känsla" som skapar sammanhållning och garan
terar gruppens existens.326 Dessa dimensioner av gruppens socialpsykologi 
kommer i detta kapitel att diskuteras och belysas med utgångspunkt i tre fall 
av våld med dödlig utgång som utspelades i tre olika sammanhang, men som 
förenas av att de samtliga ägde rum inom eller mellan arbetslag. Innan 
fallbeskrivningarna tar vid kommer därför denna typ av grupperingar att 
diskuteras. 

Arbetslag i gränslandet mellan jordbruk och industri 
Under 1800-talets första hälft ökade den svenska befolkningen kraftigt, 
främst som en följd av minskad dödlighet. På många orter var tillväxten så 
hög som 100 % under denna femtioårsperiod. Etnologerna Hellspong och 
Löfgren betonar att denna befolkningsökning de facto ägde rum inom det 
förindustriella jordbrukssamhällets ramar. I och med att processerna för 

325 Jfr t ex Angelöw & Jonsson 1990:124-148. 
326 Dessa olika strukturer beskrivs av Angelöw & Jonsson (1990:135), som också talar om en 
roll- och en kommunikationsstruktur. 
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industrialisering och urbanisering i Sverige tog fart långt senare, var det den 
traditionella bondehushållningen som skulle parera det ständigt ökande anta
let människor.327 Följden blev en kraftig expansion av bondesamhällenas 
obesuttna grupper. Ett jordbruksproletariat växte fram samtidigt som försöij-
ningsmöjlighetema i de egna bygderna försämrades.328 

Människor blev på grund av detta mer rörliga, och gradvis tvingades fler och 
fler att söka arbetstillfällen på andra orter åtminstone under delar av året. 
Hellspong och Löfgren beskriver hur de s k säsongsarbetsrörelsema inom 
det svenska näringslivet var särskilt stora under åren mellan 1850 och 
1900.329 Man kan här tala om ett industrialieringsskede i Sveriges ekono
miska historia. Arbetskraft sökte sig såväl till Norrlands expanderande 
skogsindustri som till de arbetstillfällen som skapades när landets infra
struktur lades om inför den industriella produktionens etablerande. Dessa 
säsongsarbetsvandringar kom i allt högre grad att karaktärisera 1800-talets 
jordbrukssamhälle. 

Det är de mansdominerade arbetarkulturer som uppstod i de spridda arbetar
lag som kunde ta form inom yrkesgrupper som rallare, skogsarbetare och 
sjömän som står i fokus för detta kapitel. Det är emellertid inte de genusrela-
terade dimensionerna av dessa fall som är huvudtemat här.330 Trots detta 
finns skäl att understryka att den särskilda dynamik som kunde uppstå i så
dana grupper till en betydande del kan antas vara relaterad till genus. Ett 
inom kriminologin vedertaget faktum är ju faktiskt att män i betydligt större 
utsträckning än kvinnor är involverade i kriminell aktivitet. Som en följd av 
detta har den kriminologiska litteraturen koncentrerat sig mycket mer på den 
kriminelle mannen än på den kriminella kvinnan. Könsvariabelns betydelse 
för sannolikheten för att en individ ska begå brott har då förklarats på en rad 
sätt. För det första har man hänvisat till ett system av könsbetingade normer. 
Man har då bland annat menat att egenskaper som betraktats som typiskt 
kvinnliga (omtanke, empati, värme, självförsakande etc) har gjort kvinnor 
till mindre plausibla brottsförövare än männen. För det andra har man hävdat 
att kvinnors reella eller upplevda fysiska svaghet, deras påstådda avsaknad 
av aggressivitet samt deras svaga intresse för risktagande inneburit att de 

327 Hellspong & Löfgren 1974. 
328 Mellan 1770 och 1870 ökade bondeklassen endast med en tredjedel, medan antalet torpare 
fördubblades och antalet backstugusittare och inhysesfolk nästan femdubblades. Hellspong & 
Löfgren 1974:27. 
329 Hellspong & Löfgren 1974:30 m enar att dess a omfattande arb etsvandringar hist oriskt 
tenderat att hamna i skymundan bakom utvandringen till USA. 
330 En omfattande diskussion av grova våldsbrott i re lation till genus kommer att presenteras 
som en del av en kommande bok, baserad på samma material som denna. 
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mindre ofta än män deltagit i kriminella subkulturer.331 Vidare har man hän
visat till att kvinnor i större utsträckning än män har varit objekt för pro
cesser av social kontroll, och i mindre omfattning än män har och har haft 
tillgång en viss typ av tillfallesstrukturer. Angående de aspekter som rör 
social kontroll och tillfallesstruktur skriver kriminologerna Steffensmeier 
och Allan att: 

I . . .  I  n o t  o n l y  a r e  w o m e n  l i m i t e d  b y  g r e a t e r  s u p e r v i s i o n  b u t  a l s o  t h e y  a r e  
less likely than men to have access to crime opportunities as a spin-off of 
legitimate roles and activities. Women are less likely to hold jobs, such as 
truck driver, dockworker, or carpenter, that would provide opportunities 
for theft, drug dealing, fencing, and other illegitimate activities.332 

Även om dessa tankar kan vara förenklingar av de ofta komplexa och indi
viduella processer som leder fram till att brott begås, så visar de på en viktig 
poäng. Det finns onekligen samband mellan vissa typer av 'manliga' miljöer 
och förekomsten av givna typer av brott. Sociologerna Giordano, Cern-
kovich och Pugh menar att de kompis- och vänskapsstilar ('friendship 
styles') som är tongivande i manliga grupper kan uppmuntra kriminella 
handlingar.333 Detta förklarar de genom att peka på hur ett särskilt slags 
grupptryck kan vara större bland män än bland kvinnor när det gäller krimi
nellt inflytande. Detta gäller speciellt yngre män med svag social förankring, 
och som dessutom kan antas vara utsatta för ett svagt konformitetstryck. I 
detta kapitel handlar det som sagt om de mansgrupper, med medlemmar som 
ofta var just yngre och svagt socialt förankrade, som uppkom i spridda 
arbetarlag under 1800-talet. 

Tre fall av våld med dödlig utgång i manliga arbetsla g 
Tre olika fall, genom vilka den ovan beskrivna typen av grupper och kon
texter belyses, kommer nu att beskrivas. Texten har disponerats enligt en 
modell i vilken fallen först återges utan att vidare kommenteras, varefter ett 
antal aspekter av de tre sammanhang som aktualiserats tas upp till diskussion 
mot bakgrund av de begrepp, hämtade ur gruppens socialpsykologi, som 
anfördes i kapitlets inledning. 

331 Steffensmeier & Allan 1995. 
332 Ibid:91. 
333 Giordano, Cernkovich & Pugh 1986:1194. 
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Fall 1: "Under inflytelse af det intagna ruset" - om en uppgörelse 
mellan svenska och finska skogsarbetare 
Etnologer som på senare år diskuterat skogsarbetarkulturer har betraktat 
dessa i relation till manlighet och manliga frizoner.334 Enligt etnlogen Ella 
Johansson kan unga mäns inträde i den manliga arbetsgemenskapen betrak
tas som en 'rituellt organiserad initiationsrit' i vilken initianden tas upp i 
gruppen med en ny status. Den vikt som många unga män lade vid att få 
'göra rätt för sig' kommer tydligt till uttryck i de 'skogsarbetarminnen' som 
sammanställdes på 1940-talet under folklivsforskaren Mats Rehnbergs 
redaktion. 

Hösten 1872, jag var då tolv år, fick jag första gången följa min far till 
skogen på timmerhuggning. Detta var en stor och glädjande upplevelse 
för mig, dels därför att jag tyckte, att arbetet var roligt, och även av den 
anledningen, att jag dugde att arbeta jämsides med far och hjälpa honom 
att tjäna till vårt uppehälle.335 

Det var vintern 1893-94- Jag hade "läst för prästen" på sommam, och där
med var det en självklar sak, att jag omedelbart skulle ut i förvärvsarbete. / 
... / Det påstods att jag var rätt kraftig för min ålder; efter att länge ha stått så 
gott som stilla i växten, hade jag på ett par år ränt upp till en lång gänglig 
yngling, huvudet högre än min äldre bror, och själv ansåg jag att jag skulle 
orka med vad arbete som helst - eller sannare, samma vad som bjöds, så 
högg jag oförskräckt i. Ibland visade det sig naturligtvis, att jag överskattade 
min styrka - att tävla med fullvuxna karlar förmådde jag inte alltid, och det 
grämde mig djupt I ... ! Far var också mycket nöjd med vad jag uträttade i 
skogen, jag var för det mesta inte många trän efter honom, då kvällen kom.336 

Ella Johansson beskriver skogsarbetet som "/.../ ett kollektivt, enkönat 
projekt, en äventyrlig expedition bortom bygdens hank och stör". Insteget i 
den manliga och vuxna arbetsgemenskapen var hägrande. Johansson skriver 
om pojkdrömmar omkring "[ljyskraften i att 'räknas om karl', 'få pengar på 
fickan', 'bara äta kolbulla', 'spotta snus i snön', 'spela rams', 'bära svart 
slokhatt', 'köpa cheviotkostym' osv". Drömmarna kunde dock avromanti
seras när inträdet i det hårda och krävande arbetet slutligen ägde rum.337 1 ett 
annat 'skogsarbetarminne' som redovisas av Rehnberg sägs det att: 

334 Se Johansson 1994; Pettersson 2000. 
335 Rehnberg 194 9:12. 
336 Ibid: 141. 
337 Johansson 1994:157-159. 
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[m]an kan nog inte helt föreställa sig, vilka förändringar som inträtt i 
fråga om den tidens tillvaro för den som for från plats till plats för att söka 
arbete. Man fick för det mesta heta luffare av den bofasta befolkningen 
och betraktades som sådan med största misstänksamhet. Följden blev 
givetvis att man måste söka sina kamrater bland denna kategori.338 

Supandet och de därmed ofta följande urladdningarna blev i sådana grupper 
en del av fritidens förströelser och avkoppling. 

[N]är jag böljade se vita råttor och långa tropiska ormar, vart jag än gick, 
så slutade jag både med ölkrogen och det omåttliga supandet. Det var 
eljest ingen konst att supa sig full när man ville / ... / Jag jobbade i 
skogen tidvis, men fylleriet florerade även där och man drogs med i fylla 
så snart man blev bekant i ett arbetslag ! ... I Det var inte så lätt att säga 
nej till ett glas, man blev beskylld för feghet och käringaktighet, om man 
inte ville dricka.339 

Festandet var också ett sammanhang i vilket olika oförrätter, upplevda såväl 
inom arbetets ram som under tidigare fester, kunde 'ställas till rätta'. En vik
tig anmärkning föranleds av detta: I samtliga av de tre fall som kommer att 
presenteras nedan spelar alkoholen en central roll i våldsutövandet, och 
stundtals blir det lockande att helt enkelt släppa den analytiska ambitionen 
och tillskriva det omfattande supandet hela skulden för alla dessa brutala 
händelser. Men även om en övertygande samvariation mellan alkoholkon
sumtion och grovt våld har påvisats (se kapitel 8), så innehåller elevationen 
med största sannolikhet fler faktorer. Genom att i detta kapitel förskjuta 
fokus från alkoholen (den utlösande faktorn) till grupprocesserna (den 
bakomliggande faktorn), kan vi förhoppningsvis fördjupa förståelsen av 
dessa förhållanden något. 

Ett brottsfall som rör den artonårige finske skogsarbetaren Johan Ågren ger 
oss inblickar i den typ av miljöer som diskuterats ovan.340 Målet kan vara 
något svårt att följa i och med det stora antal personer som passerar revy i 
det. Denna komplexitet torde dock visa på just den kollektiva karaktär som 
det brott, som slutligen huvudsakligen tillskrevs en individ, hade. Ågren som 
handlande subjekt måste, i enlighet med vad som sagts så här långt i detta 

338 Rehnberg 1949:137. 
339 Ibid. 
340 Fallbeskrivningen bygger på rannsakningshandlingar från Ramsele häradsrätt (AIa:81-82) 
den 8/5, 27/5, 15/6 och 14/7 1863 samt bilagda do kument, förvarade vid Lan dsarkivet i 
Härnösand. 
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kapitel, i hög grad betraktas i relation till ett kollektivt betingat sammanhang 
- som en del i en grupprocess. 

Under ett slagsmål som ägde rum i Forsås by i Västernorrland på påskdagen 
den 5 april 1863 slog Ågren ihjäl den svenske nybyggaren Erik Henriksson. 
Den 11 april 1863 skrev länsmannen Rassander en rapport i vilken man får 
information om vilka uppgifter som förelåg om brottet när rättegången 
inleddes. Länsmannen beskriver hur han tidigt på annandagsmorgonen, den 
6 april, informerades om det "öfVervåld" som utövats och "hvarvid ett 
menniskolif spilldes". Han fick kännedom om att ett våldsamt slagsmål, i 
vilket flera skadats, hade ägt rum föregående dag. Nybyggaren Erik Henriks
sons tillstånd sades vara så svårt "att fråga var om lifvet". 

Efter att man skrivit ett brev för att kalla en läkare (Doktor Sillén) till plat
sen, inledde länsmannen, assisterad av fjärdingsmannen Rundqvist, en 
undersökning av händelseförloppet i Forsås. Av denna framkom, enligt läns
mannens rapport, att en grupp finska skogsarbetare - anställda av herrarna 
Åström och Nessén från Sundsvall - på påskdagens förmiddag befunnit sig 
hemma hos nybyggaren Erik Ersson. Där fanns samtidigt också andra 
arbetare, främst värmlänningar. Tillsammans hade man druckit brännvin, 
som enligt uppgift tillhandahölls av sonen i huset, Elias Ersson. Länsmannen 
skriver vidare om hur ordväxling, som senare mynnade ut i ett stort slags
mål, uppstod mellan å ena sidan de finska och å andra sidan de svenska 
skogsarbetarna. Han talar om detta tumult i termer av en 'strid' som pågick i 
flera timmar, och i vilken flera slags 'tillhyggen och mordvapen' användes. 
Slagsmålet fick, enligt rapporten sitt slut när en måg till Erik Ersson - Erik 
Henriksson från Bofors - blivit slagen i huvudet med en trämed och därefter 
fallit ihop. Han hade avlidit när länsmannen och doktorn anlände, "utan att 
kunnat yttra ett ord efter det han erhållit dråpslaget". Enligt rapporten hade 
länsmannen ingen kännedom om hur snabbt efter slaget Henriksson hade 
avlidit.341 Länsmannen skriver att gärningsmannen, dvs Johan Ågren vilken 
såväl utpekats av vittnen som själv erkänt brottet, sedan förts till länsfangel-
set i väntan på rannsakning. I rapporten betonades också vikten av att rann-
sakningen skulle äga rum så snart som möjligt i och med att flera andra 
personers roller i det inträffade måste utredas. Vid länsmannens ankomst 

3411 ett obduktionsprotokoll (undertecknat av doktor Otto Sillén den 22/4 1863) framkommer 
dock fler detaljer omkring detta. Det sä gs att vittnen berättar att Henriksson "ögonblickligen 
neddignat, fö rlorat medvetandet samt af sina k amrater blifvit inb uren i när maste stu ga och 
sedermera på eftermiddagen i slä de hemforslad en fj erdedels mil, hvarest han, utan att återfå 
medvetandet; tidigt morgonen derpå den 6" April aflidit. Intet försök till den slagnes räddande 
till lifvet lärer hafva vidtagits". 
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hade flera tagit till flykten, vilket han menade måste ses som tecken på att de 
fruktade den kommande rannsakningen och vad som skulle kunna komma 
fram i den. I rapporten återfinns en diskussion om orsakerna till det inträff
ade. Länsmannen skriver att: 

Af alla omständigheter synes att den olyckliga tilldragelsen tillkommit 
genom ruset och under inverkan af den derigenom uppkomna vilda 
sinnesstämningen hos båda parterna. 

Slagsmålet - i vilket bland annat en person fått ett finger avhugget, en annan 
fått ett svårt sår i bröstet, och en tredje fått ett hugg under ena örat - beskrivs 
av länsmannen som en del i en större problematik. Han säger att det är inte 
är "första gången slika uppträden ega rum vid de ställen der skogsarbetare 
uppehålla sig". Som han ser det beror detta til l stor del på att förmän och 
andra ansvariga inte har arbetarna under tillräckligt sträng uppsikt. Den lös
ning som länsmannen föreslår är att man med hjälp av arbetsgivarnas 
ekonomiska resurser ska öka bevakningen inom områdena. Som en annan 
viktig orsak till problematiken pekar länsmannen ut den etniska sammansätt
ningen av arbetarkollektivet: 

Uti byarna I ... I uppehålla sig for närvarande en stor mängd arbetare till 
större delen sammanrafsadt pack, finnar, norrmän och Wermlänningar. 

Rättegången mot den artonårige Johan Ågren inleddes den 8 maj 1863 i 
Ramsele häradsrätt. I drängens prästbetyg sägs det att han föddes den 1 
januari 1845 i Malax socken, Vasa län. Det står vidare att han är "till lefver-
net ärlig och wälfrägdad". Målsägande i rättegången var den avlidne Erik 
Henrikssons änka Anna Eriksdotter, och som tilltalade för delaktighet i 
slagsmålet stod de finska arbetarna Carl Stolpe, Johan Stolpe och Johan 
Smeds, de svenska nybyggarna Elias och Zacharias Ersson samt skräddaren 
Lars Petter Lundqvist. 

Rättegången inleddes med att Änkan Anna Eriksdotter berättade om hur 
hennes make på påskdagen den 5 april, helt nykter, lämnade hemmet i 
Bofors omkring Mockan å tta på morgonen. Han hade sagt att han skulle 
hälsa på sina anhöriga i Forsås. Vid elvatiden samma kväll hade han förts 
hem "sanslös och utan förmåga att röra sig eller tala I... t, det enda tecken 
till lif som förspordes hos honom war ett mycket swagt andande". Enligt 
änkan avled Henriksson vid fyratiden nästa morgon. Hans högra tinning var 
då uppsvälld och blå. 

257 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Ågren redogjorde sedan för sina levnadsomständigheter. Han berättade att 
han hade bott hemma hos föräldrarna i Petalax fram till sin första nattvard 
vid 15 års ålder. Sedan hade han i ett år haft Qänst som dräng i en annan 
socken innan han återvänt hem igen. Efter att ha haft tjänst på flera ställen i 
hembyn begav han sig i oktober 1892 (via Sundsvall) till Ramsele där han 
försöijde sig som skogsarbetare. Han berättade vidare att hans far hade dött 
för 7 år sedan, att hans mor levde i Petalax och att han inte tidigare hade 
varit tilltalad för något brott. 

Rättegången fortsatte med Ågrens redogörelse för händelserna under påsk
helgen. Han berättade att Elias Ersson på påskaftonen hade besökt den s k 
finnstugan, som Ågren delade med 10-11 andra arbetare, och då sagt att 
han hade brännvin att sälja. Samma kväll hade Ågren gått till Erssons när
belägna hem för att handla. Han köpte "ett quarter brännwin, som han genast 
på stället supit upp, hwarefter han ytterligare köpt ett halft stop brännwin och 
medtagit det".342 Detta tog han fram först på påskdagsmorgonen då kamraten 
och arbetaren Adolf Åkerman bjöd på brännvin i 'finnstugan'. Ågren be
rättade vidare hur han och hans vänner blivit berusade och att de sedan på 
förmiddagen gått till Erik Erssons stuga där en grupp människor hade sam
lats. Han hade där blivit bjuden på ännu mer brännvin. Enligt Ågren drev 
sedan några svenskar med finnarna och gjorde sig lustiga över deras fattig
dom. För att försvara sina landsmän hade Ågren "kommit i handgemäng 
med Erik Henriksson och dennes broder Elias, utan att dock annan wåldsam-
het utöfvats än att de under ordvexlingen fattat hvarandra i kragen". 

Gårdsfolket hade efter detta uppmanat finnarna att gå ut, vilket de hade gjort 
- Ågren i sällskap med kamraten Johan Stolpe - men dock åtföljda av flera 
av svenskarna. Ågren träffade på gårdsplanen ytterligare en kamrat, Henrik 
Carlsson, och de böljade bege sig hemåt. Men när han vände sig om, 
berättade Ågren, såg han hur en grupp svenskar bråkade med Stolpe. Han 
skyndade sig tillbaka för att hjälpa honom, men anfölls av Erik och Elias 
Henriksson innan han hade kommit fram. Ågren sade att han hade fått knyt
nävsslag mot huvudet och ansiktet av flera svenskar. De rev också sönder 
hans kläder. Slutligen hade Ågren greppat en trämed som stod lutad mot en 
stugvägg i närheten och med den riktat slag in i hopen av svenskar. Detta 
hade resulterat i att Erik Henriksson föll ihop. Slagsmålet tog slut och Ågren 
gick hem. När han på aftonen samma dag återigen besökte Erik Erssons 
stuga hade han där fått se hur Henriksson låg medvetslös. Nästa dag greps 
Ågren av åklagaren och fördes till länsfangelset. 

342 Ett kvartei= 0,327 liter. Ett stop= 1,3 liter. 
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Efter Ågren hördes de övriga inblandade. Den förste av dessa, Carl Stolpe, 
var en av de finska arbetare som bodde med Ågren i 'finnstugan'. Han 
berättade också om hur Elias Ersson på påskdagsmorgonen kommit och 
bjudit på brännvin i stugan, och därefter lurat Stolpe att köpa mer. Efter detta 
sade sig Stolpe ha blivit så berusad att han inte kunde minnas något av hän
delserna, och han betonade att han inte under några omständigheter kunnat 
delta i slagsmålet. Den arbetare som Ågren försökte hjälpa i slagsmålet, 
Johan Stolpe, berättade i likhet med Carl Stolpe om hur han följande för
middag hos Erssons blivit mycket berusad. Han sade att han ofta i samband 
med alkoholkonsumtion brukat få anfall av 'fallandesjuka'343 och tappat 
minnet. Han mindes inget annat än att han hade hört att någon hade blivit 
ihjälslagen. 

Arbetaren Johan Smeds berättade i förhöret att han sovit länge på påsk
dagsmorgonen, och att han hade gått till Erssons närbelägna gård för att av
styra oväsendet där. När han kom dit drogs han in i slagsmålet och fick bland 
annat ett slag av Lars Petter Lundquist som var utrustad med ett tillhygge. 
Efter detta gick Smeds hem och såg inte något annat våld förövas. 

Elias Ersson, som sålde brännvinet, berättade i sitt vittnesmål om hur de 
finska arbetarna under hela vintern bett honom att skaffa brännvin till dem. 
På påskaftonen hade han underrättat dem om att han hade sprit att sälja. Han 
hade bjudit några av dem, bl a Carl Stolpe, på ett par supar, och på lördags
förmiddagen medan Ersson fortfarande sov hade de enligt överenskommelse 
hämtat sprit som de senare skulle betala. Vid middagstid, berättade Elias 
Ersson, var ett antal människor samlade i hans föräldrars kök, däribland ett 
antal värmländska arbetare och Elias svåger Erik Henriksson. Elias Ersson 
bekräftar också i sitt vittnesmål att Johan Stolpe fått ett anfall av fallande
sjuka, men att detta bara varat i en halvtimme, "hwarefter han fullt redig 
uppstod". Ersson beskriver vidare hur ordväxling hade uppstått mellan 
svenska och finska arbetare efter det att Carl Stolpe och Ågren anlänt. Detta 
fick Ersson att säga åt finnarna att lämna stugan, vilket de efter en stunds 
'ordkastande' gjorde. 

Vittnet kommenterade också offret Henrikssons temperament. När Hen
riksson följde efter de finska arbetarna som gick ut, fruktade Elias Ersson 
"något utbrott af wåldsamhet i anledning af Erik Henrikssons häftiga lynne 
och för tillfallet uppretade sinnesstämning". Han försökte därför få Hen
riksson att stanna inne, men misslyckades. Tumult uppstod sedan på gården. 
Ersson stannade först inne i stugan, gick sedan ut på gården och såg hur bl a 

343 'Fallandesjuka' = epilepsi. 
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Smeds och Erik Henriksson slog varandra, för att sedan återigen gå in i 
stugan "dit efter en stund Erik Henriksson infallit genom den öppna dörren". 
Han hade fatt ett slag mot huvudets högra framsida. När Elias Ersson senare 
skulle gå ut på gården, fick han av den finske arbetaren Johan Mattsson 
Hortan (som man inte fått tag på inför rättegången) ett ytligt knivhugg i 
bröstet. Det sår han hade fatt av detta visades upp i rättssalen. 

Erik Erssons svärson Zacharias Ersson sade under rättegången att han tidigt 
på påskdagens eftermiddag besökt sin svärfars stuga där många finska och 
svenska arbetare varit samlade. Zacharias beskrev också hur han samma dag 
vid ett besök i 'finnstugan' hade blivit slagen i ansiktet av Johan Smeds med 
en stövel "så att blod böljat flyta". Smeds förnekade dock att han hade gjort 
detta. På vägen från arbetarnas stuga hade han också passerats av Smeds och 
Hortan (den senare med en täljkniv) som sprang mot Erik Erssons gård. 
Enligt Zacharias Ersson verkade det som om de två var osams: "Hortan /... / 
föll omkull, och tycktes det af Hortans dervid falide uttryck som om Smeds 
hade varit orsaken till hans fall". När han kom fram till sin svärfars gård 
pågick slagsmålet och han noterade Henrikssons 'mållösa' tillstånd. Han höll 
sig emellertid på avstånd och kunde inte informera rätten om vem som hade 
slagit Henriksson. 

Skräddaren Lars Petter Lundquist som på påskdagen besökt såväl 'finn
stugan' som Erssons gård, den senare för att leverera en fardigsydd väst, 
vittnade också om den stormiga ordväxlingen mellan finska och svenska 
arbetare samt det efterföljande slagsmålet. Lundquist berättar om hur han i 
självförsvar riktat ett slag med ett tillhygge mot Smeds, men att denne hade 
hunnit värja sig med handen. Skräddaren säger att han till en böljan försökte 
få Ågren, som "visade böjelse att deltaga i tumultet", att lämna platsen. 
Lundquist hade senare gått in i en närliggande stuga. 

Arbetaren Henrik Andersson lämnade ett vittnesmål, som detaljerat beskrev 
händelseförloppet. Han hade befunnit sig i Erssons stuga och bekräftade 
inför rätten att ordväxlingen hade uppstått som en följd av retsamma kom
mentarer från svenskarnas håll. De finska arbetarna hade visats ut. En del 
gick självmant, medan Carl Stolpe tvingades. Andersson hade sett hur 
skräddare Lundquist slog med en grankäpp in i folkhopen, men inte kunnat 
urskilja vem som träffades av slaget. Han hade också sett hur Ågren och Erik 
Henriksson hade slagit varandra i ansiktet med knytnävarna. Han sade att det 
var möjligt att Ågren också hade blivit slagen av andra men att han inte var 
säker. Enligt Andersson hade Ågren stått upprätt hela tiden och inte varit 
anfallen av någon i det ögonblick då han med båda händerna tog tag i en 
trämed (avsedd för hemdragning av vattenkärl). Andersson menade att det 
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inte vid detta tillfälle gick att uttala sig om Henriksson var på väg att anfalla 
Ågren eller inte. Efter dråpslaget hade Stolpe och Hortan stått vid stugans 
dörr beväpnade med en yxa respektive en täljkniv. Andersson bekräftade i 
sitt vittnesmål att Elias Ersson fått ett knivhugg i bröstet av Hortan. 

Enligt nybyggaren Elias Eliassons vittnesmål kom såväl skräddare Lundquist 
som Zacharias Ersson under slagsmålet in i hans stuga. Den förstnämnde 
sade, enligt Eliasson, att han skulle slå ihjäl alla finnar medan den senare var 
mycket berusad. De två finska arbetarna Henrik Carlsson och Adolf Åker
man berättade att de på eftermiddagen befunnit sig i 'finnstugan' och att 
Hortan kommit dit och sagt att de måste komma och hjälpa till i slagsmålet. 
Han hade sagt att svenskarna höll på att slå finnarna och att Ågren var 
särskilt illa tilltygad. De hade därefter skyndat sig till Erssons gård. Åkerman 
hade hållit sig i utkanten av bataljen och i princip inte noterat något annat än 
Stolpes anfall av fallandesjuka. Carlsson hade däremot sett Ågren, blodig 
och med sönderrivna kläder, och hade "för att afstyra widare tumult" försökt 
få honom att lämna platsen. Ågren hade gjort det, men Henriksson och två 
andra personer, som enligt Carlsson också tidigare under slagsmålet slagit 
Ågren, hade kommit ifatt honom och kampen hade fortsatt. Carlsson gick då 
därifrån, för att senare notera hur Henriksson "låg utsträckt half inom 
stugudörren".344 

I inledningen av det andra rannsakningstillfallet, som ägde rum den 27 maj, 
underströk Ågren att han varit så berusad under slagsmålet att han hade svårt 
att minnas vad som egentligen hänt. När åklagaren påpekade att Henrik 
Anderssons vittnesmål i viktiga avseenden skilt sig från Ågrens, betonade 
han bara återigen att han varit mycket berusad. Johan Stolpe kommenterade 
den tidigare rannsakningen genom att påpeka att han inte hade något minne 
av att han var beväpnad med en yxa. Smeds tog tillbaka s itt tidigare för
nekande av slaget mot Zacharias Ersson. Han sade att han utan ond avsikt, 
som följd av en ordväxling, slagit honom med sin stövel så att blod runnit ur 
hans näsa. Zacharias Ersson förnekade dock att någon ordväxling hade ägt 
rum. Han menade att slaget var oprovocerat. Vidare erkände Smeds att slaget 
från Lundquist trots allt inte hade gjort någon skada, och sade att han inte 

344 Ytterligare några personer hördes under det första rannsakningstillfallet: Två vittnen (stall
drängen CG H edström och Mag nus Jön sson i Forså s) som h ade set t slag smålet på av stånd 
(200 alnar, eller omkring 120 meter) beskrev hur de sett personer slåss och skrika. De k unde 
bara urskilja ett par personer (bl a Zacharias Ersson och skräddare Lundquist), vilka var blo
diga i ansiktena. Två finska arbetare (Johan Callén och Simon Simonssson Jutberg) sade i sina 
vittnesmål att de varit så berusade att de legat ner under hela händelsen. Ju tberg, som legat i 
'finnstugan', ku nde inte bi dra med någ ra upplysningar, och Ca llén, som leg at hos Er ssons, 
sade sig inte minnas något annat än att Henriksson, sårad i huvudet, fallit in genom dörren. 
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bara hade blivit slagen utan faktiskt också själv utdelat några slag. Dessutom 
tillade han att Henriksson redan inne i Erssons stuga hade knuffats omkull av 
någon eller några av finnarna, men att han snabbt hade rest sig upp. 

Elias Ersson erkände att han faktiskt hade 'föst' ut Carl Stolpe när han inte 
självmant lämnat stugan. Han betonade också att Hortan hade gömt sin kniv 
innanför rockärmen strax innan han utdelade hugget. Zacharias Ersson, som 
tidigare sagt att Hortan och Smeds brottats på väg mellan 'finnstugan' och 
Erssons gård, sade nu att det varit Lundquist och Erik Henriksson som 
brottats, och att de gjort detta på skämt. Vid detta andra rannsakningstillfalle 
erkände också Lundquist att han verkligen hade velat 'slåss'. Han förklarade 
sin aggressivitet med det uppretade sinnestillstånd som alkoholen försatt 
honom i. 

Åklagaren hade inte kunnat få tag på de arbetare som han hade önskat höra 
vid detta rannsakningstillfalle. Fjärdingsmannen Lundstedt informerade 
rätten om att många arbetare hade flytt från orten sedan de hört talas om 
kallelsen. Den dräpte Erik Henrikssons svågrar (dvs Elias Erssons bröder) 
Anders Daniel Ersson och Erik Petter Ersson, samt Henrikssons två bröder, 
Elias och Nils, hördes dock denna dag. Daniel Ersson berättade att den 
aggressiva stämningen bland de berusade i stugan tog fart när han genom att 
böja Johan Stolpes tummar försökte bota hans anfall av fallandesjuka. De 
finska arbetarna hade uppfattat det som om Daniel utövade våld mot Stolpe. 
Både Daniel Ersson och Erik Petter Ersson sade sig också ha sett Henriksson 
gå sakta mot stugdörren samtidigt som Ågren gått fram mot honom och 
slagit honom i huvudet med dragmeden. Offrets bror Elias sade i sitt vittnes
mål att Erik Henriksson först hade följt de finska arbetarna ut på gården och 
där bland annat brottats med Johan Stolpe "såsom det tycktes på lek". Sedan 
gick Erik, enligt den vittnande brodern, åter in i stugan, men när tumultet 
inte slutade gick han ut igen. En kort stund senare föll han in genom dörren. 
Åklagaren meddelade i slutet av detta rannsakningstillfalle att han bara såg 
anledning att, förutom Ågren, tilltala Lundquist, Johan Stolpe och Smeds för 
delaktighet i slagsmålet. 

Med krav på att ett antal värmländska arbetare kallades in som vittnen upp
sköts sedan målet återigen. Vid den rannsakning som följde den 15 juni hör
des tre arbetare, Anders Pehrsson, Anders Ersson och Anders Henriksson. 
Alla tre hade varit i Erik Erssons stuga i Forsås under dagen, men ingen av 
dem kunde med sina vittnesmål tillföra någon ny information. Åklagaren 
beordrade spaning efter den finske arbetaren Johan Mattsson Hortan som 
hade setts i Sundsvallstrakten, och sköt ännu en gång upp rannsakningsmålet 
i väntan på att nya vittnen kunde kallas. 
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Vid det sista rättegångstillfallet, den 14 juli, gjordes Ågren uppmärksam på 
att det under rannsakningen framkommit information om omständigheterna 
kring dråpet som stred mot hans egen berättelse. Detta resulterade i att Ågren 
erkände 

!  . ..  I  a t t  h a n  i  a f s i g t  a t t  f r a m s t ä l l a  s i t t  b r o t t  u t i  e n  m i l d a r e  d a g e r  u n d a n 
hållit rätten en del af sanna förhållandet, uppgifvande Ågren nu: att han 
efter att ute å gården hafva slagits med Erik Henriksson och åtskilliga 
andra bland svenskarna och derunder nedfallit på knä rest sig upp och gått 
något åt sidan, samt att han om några få minuter derefter, warseblifwande 
Erik Henriksson sakta gående mot stugudörren, uppretad af de under 
kampen erhållna slag och under inflytelse af det intagna ruset Ågren er
hållit, i afsigt att hämnas för undergångna misshandlingen med båda 
händerna omfattat den mot stuguväggen uppresta meden och höjande 
denna framgått några steg mot den nära intill stugudörren stående Erik 
Henriksson samt med fall kraft med meden gifvit denne ett slag åt hufvu-
det så att han omkullfallit och ramlat med halfva kroppen inom den öppna 
stugudörren. 

Ågren sade dock att det inte varit hans avsikt att döda Henriksson. Vid rätte
gångens slut yrkade åklagaren på att Ågren skulle straffas för att han "hafva 
med berådt mod att skada" slagit Erik Henriksson med meden. Åklagaren 
menade dock att den uppretade sinnestämningen och faktumet att Ågren 
själv blivit misshandlad bör betraktas som förmildrande omständigheter. 
Vidare menade åklagaren att Lundquist borde straffas för det slag han ut
delade med tillhygget, Stolpe för att han beväpnat sig med yxa och Smeds 
för att han slagit Zacharias Ersson i ansiktet med en stövel. Åklagaren yrka
de på att målet mot Johan Mattsson Hortan, som huggit Elias Ersson i bröstet 
med en kniv, måste bero tills dess man fick tag i honom. 

Rätten dömde Ågren till 5 riksdaler i böter för fylleri, 5 riksdaler i böter för 
sabbatsbrott och 5 års straffarbete för dråpet på Erik Henriksson. I utslaget 
står det att hänsyn tagits till att han inte avsett att döda samt att han blivit 
uppretad av det föregående slagsmålet. Lundquist dömdes till 30 riksdaler i 
böter för lätt misshandel, 5 riksdaler för fylleri och 5 riksdaler för sabbats
brott. Smeds dömdes till 15 riksdaler för misshandel, 5 för fylleri och 5 för 
sabbatsbrott. Johan Stolpe dömdes endast till 5 riksdaler för fylleri respek
tive 5 för sabbatsbrott.345 

345 Det uttrycks i ran nsakningsprotokollet att den som in te har råd att betala sina böter kan 
avtjäna dem me d fängelse 'vid vatten och bröd '. Detta va r med and ra or d s k omvand
lingsstraff. 
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Fall 2: "Då de komma ned skola de få stryk" - om ett våldsamt slagsmål 
bland rallare 
Liksom hos skogsarbetare betraktades även bland rallare det tunga och risk
fyllda arbetet som ett mognadsprov, som spelade en liknande roll som mili
tärtjänstgöringen fick senare. Historikern Runo B A Nilsson menar att 
många arbetare, trots nackdelarna, valde arbeten som öppnade möjligheter 
till rörlighet och självbestämmande.346 Rallararbetets säsongskaraktär innebar 
också att en ny rörlig yrkeskår, för vilken rallaryrket var en fas i livscykeln, 
uppkom. Genomströmningen i denna yrkesgrupp var således hög, och man 
gick ofta över till andra sysselsättningar i samband med giftermålet.347 

Även om rallarna var statsanställda så påminde deras arbetsorganisation till 
viss del om skogsarbetarnas. Man var indelade i arbetslag som leddes av 
lagbasar vilkas efternamn gav namn åt lagen. Rallarnas värld var ett utpräg
lat manssamhälle, och det var mycket ovanligt att man hade familjen med 
sig, eller ens att den fanns i någon närbelägen by. Följden av detta blev bland 
annat en förhållandevis hård livsföring, och historier om rallarnas framfart 
med supfester och stora slagsmål florerar. 

Det pågick ett banbygge i Gällivare-trakten I... I Jag fick jobb i Benders 
lag vid Lina-älv. Det var en, vad man i våra dagar skulle kalla, hårdkokt 
typ. Han regerade som en hövding över alla, och seden var, att alla ny
komlingar skulle ha stryk. Det blev så småningom ett ordentligt slagsmål, 
spriten flödade och rallarna slogs vilt med gröngölingarna, s om troligen 
inte alltid var så gröna.348 

Upptagenheten av festbravader förenar rallarna och det som Hellspong och 
Löfgren kallar för "andra ungdomliga manskollektiv som stenhuggare, far
tygsbesättningar och värnpliktiga".349 Inom arbetslagen var solidariteten och 
kamratandan mycket stark. Att vanhedra laget betraktades som ett allvarligt 
brott. Ulf Gothefors, som beskriver en sammandrabbning mellan rallare och 
ortsbefolkning i anslutning till marknaden i Älvsbyn sommaren 1893, åter
ger denna regel i rallaren 'Karlsta-Pelles' tappning: 

'Försök inte skämma ut laget. Stjäl inte. Var aldrig oförskämd mot kvinn
folk och barn. Sup dej inte fu ll, å slåss aldrig förrän du blir tvungen, men 
slå då av bara fan'.350 

346 Nilsson 19 82. 
347 Hellspong & Löfgren 1974:313. 
348 Rehnberg 1949:136. 
349 Hellspong & Löfgren 1974:315. 
350 Gothefors 1993:20-21. 
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Gothefors skriver att den befolkning som var bofast på de platser dit rallarna 
kom ofta var avogt inställd till dessa 'statar- och torparsöner med även-
tyrsblod i ådrorna'. De hade rykte om sig att vara våldsamma, och särskilt 
männen kände viss oro inför deras ankomst. Rallarna representerade en 
speciell typ av män som var 'vana vid nöd och svårigheter' och som oftast 
saknade någon 'egentlig skolunderbyggnad'. Gothefors fortsätter sin be
skrivning: 

De var inte rädda av sig, varken för att ta i när det gällde arbetet eller när 
det gällde att använda knytnävarna, hårdföra, starka män som kallades 
"svångremmarnas, snusets, brännvinets, slagsmålets och de vidbrättade 
hattarnas män"351 

Kanske låg också en del av laddningen i faktumet att rallarna var 'ban-
brytare'. Som yrkesgrupp öppnade de vägen till den nya tiden, och både 
bildligt och konkret band de byar och städer samman. Det var dock främst 
rallarnas uppförande under fritiden som var iögonfallande. Alkoholen var 
betydelsefull när man skulle koppla av från arbetet och våldsamma slagsmål, 
tom med dödlig utgång, ingår i rallarnas historia. Runo B A Nilsson menar 
att våldet var ett mer markant inslag i rallarkulturen före sekelskiftet 1900 än 
vad det var senare. Gruppens levnadsstandard utmärktes generellt av för
hållandevis höga löner samtidigt som förhållandena i fråga om boende, mat-
anskaffning och hälsa var bristfälliga. Som en följd av detta var det många 
yngre arbetare som ännu inte hade bildat familjer som värvades som rallare. 
Detta formade i sin tur rallarnas levnadssätt: "De blev grova i sitt umgänge, 
och deras avkoppling under veckosluten urartade ofta till våldsamma fyll-
fester".352 

Bilden av rallarna som en nästan mytomspunnen yrkeskategori är kanske 
främst kopplad till miljöerna omkring stambanebygget i de norrländska 
skogarna. Faktum är ju dock att järnvägsbyggen pågick på en rad andra plat
ser under det förindustriella skedet i Sveriges historia. Här riktar vi blicken 
mot ett rallarslagsmål som ägde rum vid Redberget i Göteborg sommaren 
1858.353 Hovrättshandlingar ger oss här en inblick i de mansdominerade och 
'hårda' miljöer som beskrivits ovan. 

Anders Nilsson var 23 år gammal och förman för ett järnvägsarbetarlag. 
Under eftermiddagen den 21 juli samtalade han under en vilopaus med två 

351 Goth efors 1993:20. 
352 Nilsson 1982:174. 
353 Fallbeskrivningen by gger på ett uts lag fr ån G öteborgs rå dhusrätt (A Ib:18, 2 avd), 11/8 
1858 §376, och finns vid Göta Hovrätts arkiv, Jönköping. 
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av arbetarna. En av dessa, Anders Jonsson, berättade att en annan arbetare i 
laget, Carl Anderson, tidigare under aftonen uppfort sig "särdeles buller
samt" och hotat att "slå alla öfrige, som tillhörde arbetslaget". Något senare 
begav sig Anders Nilsson till ett näringsställe där arbetslaget var samlat. Den 
tidigare nämnde Carl Andersson slog där någon av kamraterna och sade att 
han kunde ge hela arbetslaget stryk om han ville. Tydligen hade Carl 
Andersson också sagt till en rallare vid namn Frans Ahlstrand att han "kunde 
piska upp hela arbetslaget". 

I egenskap av lagbas uppmanade Anders Nilsson sedan samtliga att åter
vända till arbetsplatsen för att inleda nästa arbetspass klockan 21. Alla arbe
tare utom två följde hans uppmaning. Det var den tidigare nämnde Carl 
Andersson som i sällskap med Lars Svensson dröjde sig kvar. Carl Anders
son prövade uppenbarligen förmannens tålamod, och Anders Nilsson ska ha 
sagt att han skulle ge Carl Andersson stryk om han ville 'söka gräl' vid sin 
ankomst. Enligt ett vittne hade han yttrat att "då de komma ned skola de få 
stryk". När de två eftersläntrama efter en stund anlände satte Carl Andersson 
sig provokativt på en järnvägsskena och Lars Svensson, som var något 
berusad, lutade sig mot en kran. 

Enligt arbetaren Abraham Ingemarsson Swärd hade Anders Nilsson uttryckt 
stort missnöje över att de två dröjde kvar på näringsstället och sade att dessa 
'borde hafwa stryk'. Han hade därför uppmanat Swärd och ytterligare en 
arbetare vid namn Sven Magnusson att hjälpa honom att verkställa detta. 
Nilsson hade också uppmanat Frans Ahlstrand att starta gräl då Carl 
Andersson återvände. Magnusson gick fram och slog till Carl Andersson i 
ansiktet. Enligt Carl Johansson uppmanade förmannen Nilsson alla övriga i 
arbetslaget att delta i misshandeln. Alla tillsades delta utom Gustaf Anders
son och Andreas Johansson "enär de ej egde färdighet i att slåss". Magnus
son slog sedan Lars Svensson i huvudet och nu trädde också Abraham 
Ingemarsson Swärd in och gav Lars Svensson två sparkar i huvudet. Efter 
den första hade Svensson ropat att de skulle sluta misshandla honom; efter 
den andra kom blod ur näsan. Swärd ville fortfarande sparka men hindrades 
av Anders Nilsson. Nilsson deltog också i slagsmålet och tilldelade Lars 
Svensson en serie slag med en s k läkta.354 Slutligen sade Anders Nilsson att 
Svensson hade 'fått tillräckligt' och även de andra rallarna uppmanades sluta 
med misshandeln. Swärd slutade sparka först efter förnyad uppmaning. 
Svensson uppmanades då att ställa sig upp, men han var död. 

354 En läkta är en form av bräda. 
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Utöver att de två arbetarna varit försenade till arbetspasset framkom y tter
ligare ett motiv till Nilssons agerande. Enligt arbetaren Andreas Johanssons 
vittnesmål var Anders Nilsson "förargad på Lars Swensson och Carl Anders
son derföre att de icke i likhet med de öfrige arbetarne undfägnade Anders 
Nilsson med bränwin". 

Efter att en professor Schönbeck hade genomfört en 'medicinsk besiktning' 
av offret samt tagit del av rannsakningshandlingama drog han slutsatsen att 
det 'blodslag' som varit Lars Svenssons dödsorsak delvis orsakats av att han 
'wid tillfallet warit af starka drycker öfwerlastad'. Därefter dömdes Nilsson, 
Swärd och Magnusson (som tidigare dömts för gatufridsbrott) till böter. När 
ett utlåtande från Kongl Sundhets Collegium slog fast att berusningen ej 
varit en bidragande dödsorsak ändrade dock hovrätten domen. Nilsson döm
des till halshuggning för dråp av Lars Svensson och misshandel av Carl 
Andersson. Swärd dömdes till 151,50 riksdaler i böter varav 150 för del
aktighet i dråpet och 1,50 för misshandeln av Carl Andersson. Magnusson 
dömdes till 78 riksdaler i böter varav 75 för mindre delaktighet i dråp och 3 
för misshandel av Carl Andersson. Straffen kom slutligen att omvandlas till 
5 års fängelse för Nilsson, som kom att avtjäna sitt straff på Långholmens 
centralfängelse, samt 28 respektive 16 dagar 'vid vatten och bröd' för Swärd 
och Magnusson. 

Fall 3: Sjömannen som blev "rumpad" av Baster Arsado 
Det sista fall som kommer att diskuteras i detta kapitel ger oss en inblick i de 
speciella sociala sammanhang som omger sjömän. Denna yrkeskategori 
exemplifierar i allra högsta grad de villkor som även gäller för de två tidigare 
belysta grupperna. Att leva som sjöman innebar att existera i betydligt mer 
avlägsna miljöer i relation till hemorten än vad skogsarbetarna och rallarna 
gjorde, och utgjorde bland annat på grund av detta en livsstil i en mer 
långtgående mening. Särskilt intressant är just hur dualismen arbete/fritid 
kommer till ett tillspetsat uttryck i växlingen mellan livet på sjön och det liv 
som sjömän levde när de för en kort period gick i land. Termen 'rumpad' 
som återfinns i den ovanstående rubriken vittnar till viss del om just detta. I 
förhören med de utländska sjömännen i det fall vi strax ska ta oss an kunde 
man, med hjälp av den tolk ('translator publicus') som bistod, konstatera att 
termen antagligen härstammade från spanskans romper (ung. 'att slå sönder'; 
jfr engelskans 'rumple'). 
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Den som 'slog sönder' någon i detta fall var den 28-årige filippinske sjö
mannen Baster Arsado. Året var 1853 och platsen var Göteborg.355 På efter
middagen söndagen den 4 december var en lång rad personer samlade i 
näringsidkerskan och änkan Jacobssons bostad i Norliden 'å stora Otter-
källan', däribland änkan själv, hennes döttrar Maria och GustafVa, pigan 
Anna Britta, artilleristen Jern, förre artilleristen Andreas Lund, vedsågaren 
Jönsson, sjömannen Drejer, samt de engelska sjömännen John Bentzon och 
Patrick Goarman. Under middagen hade de två sistnämnda, som dagarna 
innan seglat iland på den engelska briggen Jamaica, sagt att Arsado, som 
arbetade på samma båt, hade 'ofredat' dem. Detta hade hänt tidigare under 
dagen när han på ett näringsställe, som tillhörde en hustru Carlberg, varit i 
slagsmål med de två engelska sjömännen. En bråkig stämning rådde i loka
len och Arsado hade "böljat hoppa och springa i rummet" varvid " Bentzon, 
"under förmodan att wärdfolket skulle misstycka dylikt owäsende", kört ut 
Arsado. 

Kort efter att de berättat detta tackade Bentzon och Goarman för sig och gick 
ut ur änkan Jacobssons bostad. Snart hördes hangemäng i trappan. Sko
arbetaren och grannen Nils Andersson menade senare att detta inte var ovan
ligt i anslutning till Jacobssons näringsställe. Jern tittade ut och såg då 
Arsado, som enligt vittnen tidigare stått 'likasom i försåt' på gården, med en 
lång kniv som han hade gömt i rockärmen "tilldela Bentzon ett styng i 
bröstet och ett annat i ljumsken så att blodet forsat ut". Bentzon var enligt ett 
vittne "sårad så att blod flutit i hans spår". När Bentzon halvt flydde halvt 
föll utför trappan gav Arsado sig genast på Goarman. Enligt Jerns vittnesmål 
ska Arsado först ha huggit Goarman i huvudet "deraf ett krasslande ljud 
uppkommit likasom hufvudskålen blifvit bräckt" och omedelbart därpå 
stuckit honom i ena höften. Sjömannen Fransisco Diano, även han hemma
hörande på briggen Jamaica, kom då fram till huset och gick in i trapp
uppgången och såg då i den 'öfre förstugan' den för honom bekante Baster 
Arsado sticka Patrick Goarman i armen med en kniv. Diano ingrep då, han 
tog tag i Arsado för att avbryta misshandeln men höggs i armen och flydde 
tillsammans med Goarman in i änkan Jacobssons bostad där han ropade på 
polis och inför de församlade utbrast: "-Se Baster rumpat mej!". Genom 
fönstret såg han Bentzon komma över gården. När Diano kort därefter gick 
ut fann han inte bara Goarman liggande knivhuggen utan också Bentzon, 
som enligt Jern låg på gatan "utan annat tecken till lif än att blod strömmade 
från hans bröst och underlif'. 

355 Fallbeskrivningen by gger på ett utsl ag frå n Gö teborgs rå dhusrätt (AI b:8, 2 avd), 31/12 
1853, §733, och finns vid Göta Hovrätts arkiv, Jönköping. 
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Fabriksarbetaren Westin och artilleristen Hartman, vilka fanns på platsen, 
sprang ifatt den flyende Arsado som var "nedsölad af blod". Lund kallade på 
konstapel Larsson som tillsammans med en medhjälpare arresterade Arsado. 
Arsado förnekade brottet, men fördes då till Bentzons lik och enligt hustrun 
Elisabeth Skog, som bodde i huset, hade han då "likasom gråtit och genom 
åtbörder antingen welat bedyra sin oskuld eller wisat ånger, hwilket dera 
kunde wittnet ej uppfatta". 

Arsado kom slutligen att dömas till döden genom halshuggning för dråp. 
Straffet omvandlades dock till 10 års straffarbete av Högsta domstolen. 

De manliga arbetslagens dynamik 
I kapitlets inledning nämnde vi att grupper karaktäriseras av såväl en norm-
och en statusstruktur som en attraktionsstruktur. Den sistnämnda har att göra 
med gruppens mer eller mindre uttalade strävan efter att hålla ihop. Graden 
av sammanhållning är ofta bestämmande för gruppens effektivitet, framgång 
och fortlevnad. Detta understryks av sociologen Norbert Elias i boken The 
Established and the Outsiders där en undersökning av grupper boende i tre 
områden i en brittisk förort presenteras.356 I korthet blev Elias' slutsats att 
den grupp som uppvisade störst kapacitet för sammanhållning också utövade 
en form av makt över andra grupper, som definierades som 'outsiders'. En 
likartad tematik återfinns i begreppsparet ingrupp-utgrupp som grundar sig i 
en teori som säger att individer som tillhör en grupp alltid tenderar att 
utveckla negativa förhållningssätt gentemot andra grupper, detta som en 
betydande del i legitimerandet och stärkandet av den egna gruppen.357 Forsk
ningsresultat har visat att alla gruppindelningar utvecklar sådana s k etno-
centriska attityder för att stärka sin sociala identitet.358 

Liknande attityder illustreras av Sherifs klassiska försöksserie som gjordes 
på ett amerikanskt sommarläger för pojkar under åren 1949 till 1954.359 1 ett 
av försöken utgjorde de pojkar som deltog i lägret inledningsvis en enda 
grupp, men delades senare upp. Efter uppdelningen utvecklades etnocent-
rism och konkurrensanda mellan grupperna. I ett annat försök anlände poj
karna till lägret som två separata grupper som först var ovetande om 
varandra. Försöksresultatet visade att så fort de två grupperna informerades 

356 Elias & Scotson 1965/1994. 
357 Tanken om ingrupper och u tgrupper har sina rötter i en idé utvecklad av Ludwig Gump-
lowicz, men som senare utvecklats av bl a Sumner och Tajfel & Turner (Eskola 1982:100). 
358 Ibid. 
359 Se t ex Eskola 1982:100ff och Sjölund 1973:232ff for beskrivningar av Sherifs försök. 
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om varandras existens böljade etnocentriska attityder att gro. När Sherif 
under försökets tredje fas lät konkurrensen spira fritt i olika former av täv
lingar mellan grupperna, växte sig antagonismen allt starkare och kom att 
inkludera glåpord, smädelser och sabotage. Fallet med de svenska och finska 
skogsarbetarna kan delvis förstås mot bakgrund av likartade tankar om 
etnocentrism. På ett hypotetiskt plan kan man tänka sig konflikten mellan de 
två arbetargrupperna som ett förlopp med tre steg. Det första steget skulle då 
bestå i arbetarnas ankomst till Forsås by. Det handlade här om personer med 
varierande bakgrund och härkomst som mer eller mindre slumpartat hade 
hamnat på samma plats. Det andra steget innebär själva konsolideringen av 
grupperna i vilken, i det här fallet, finnarna och svenskarna kom att utgöra 
kollektiv som var avgränsade i relation till varandra, såväl socialt som rums
ligt (jfr 'Finnstugan'). Det tredje steget i konfliktsekvensen skulle kanske 
kunna förstås i termer av den åtskillnad som sociologen Robert Park gör 
mellan tillstånd av konflikt och ackommodation, även om det inte var sådana 
här sammanhang som Park hade i åtanke när han formulerade sin teori.360När 
det gäller ackommodationsbegreppet skriver Park: 

In accommodation the antagonism of the hostile elements is, for the time 
being, regulated, and conflict disappears as overt action, although it re
mains latent as a potential force. With a change in the situation, the 
adjustment that had hitherto succes sfully held in control the antagonistic 
forces fails.361 

Det som här avses är att en relation mellan två antagonistiska grupper, eller 
'fientliga element', kan präglas av ett växelspel mellan två olika situationer. 
Den första av dessa situationer ('accommodation') karaktäriseras av en 
bräcklig balans som hastigt kan övergå i den andra ('conflict') om vissa 
omgivande betingelser förändras. Bland de skogsarbetare, med olika bak
grunder, som främst förenades av sökandet efter en utkomstmöjlighet kunde 
uppenbarligen förhållandevis plötsligt och slumpmässigt konstituerade 'vi' 
och 'dom'-konstellationer tillhandahålla möjligheter till att uttrycka frustra
tion och aggression.362 

Även i relation till det fall som rör järnvägsarbetama i Göteborg synliggörs 
arbetslagets roll som en moralisk struktur som utövar ett lojalitetstryck 
gentemot individerna. Det är här, såväl som i med skogsarbetarna, värt att 

360 Park använder det engelska begreppet 'accommodation' som grovt skulle kunna översättas 
till 'anpassning'. 
361 Park & Burgess 1921:665. 
362 Gruppens godtyckliga sammansättning belyses ytterligare av att många utnyttjade sin lösa 
förankring på platsen genom att fly fältet inför rannsakningen. 
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notera hur gruppmedlemmarnas vilja att delta i de uppkomna våldsamheter
na tycks ha varit självklar så snart situationen var ett faktum. Vid sidan av 
lojaliteten gentemot gruppen är brutaliteten iögonfallande. Både bland de 
norrländska skogsarbetarna och hos rallarna i Göteborg fanns något som ter 
sig som en uppdämd aggression och våldsamhet hos individerna. Denna 
verkar, liksom på en given signal, böija respektive upphöra att 'flöda'. Agg
ressiviteten framstår inte som gradvis uppbyggd i de olika situationerna, utan 
snarare, i linje med Parks resonemang om 'ackommodation', som ständigt 
närvarande men pendlande mellan latenta och manifesta former. 

Det finns dock också viktiga skillnader mellan de två fallen: Om det var den 
sammanhållande attraktionsstrukturen, och den därmed följande antipatiska 
hållningen gentemot den andra gruppen ('utgruppen') som stod i centrum för 
förståelsen av skogsarbetarfallet, så framträder snarare norm- och status
strukturerna samt de med dessa relaterade konflikterna inom gruppen som 
betydelsefulla när det gäller våldet bland rallarna. Förmannens makt över de 
övriga lagmedlemmarna framträder tydligt i det senarenämnda fallet. Det var 
han som gav de signaler som gav upphov till såväl misshandelns påböljande 
som dess avbrott. Vidare framkommer indikationer på att de personer som 
han valde att straffa var de som inte 'undfägnade honom med bränwin'. 

Förmannens beslut att initiera våldet var alltså i det här fallet grundat i ett 
självsvåldigt missbruk av den makt som han besatt i egenskap av gruppens 
ledare. När det gäller gruppmedlemmarnas beredvillighet kan emellertid 
gruppdynamiska faktorer bidra till en förklaring. Som vi konstaterade i 
kapitlets inledning är en av 'gruppens' elementära egenskaper en mobili
sering av medlemmarna i en strävan mot gemensamma mål. Gruppens norm
struktur syftar till att homogenisera individernas beteende. Detta skapar i sin 
tur ett konformitetstryck och en låg grad av acceptans gentemot avvikelser. 
En väl etablerad grundtanke gällande detta rör det avvikande beteendets roll 
för att stärka normstrukturen och sammanhållningen. Även om förmannens 
utpekande av de två 'syndabockarna' kan sägas vara en produkt av hans 
individuella godtycke och maktmissbruk, så skulle alltså gruppmedlemmar
nas reaktion på hans uppmaningar paradoxalt nog kunna ses som ett uttryck 
för lojalitet gentemot gruppen. Det sunda förnuftet måste dock sätta stopp 
för en alltför långt dragen tolkning av detta slag. Risken är att man legiti
merar förkastliga våldshandlingar med referens till abstrakta gruppdyna
miska begrepp. Något man inte får glömma är att den rikliga alkohol
konsumtionen spelade en mycket viktig roll som utlösande faktor såväl i 
detta fall som när det gäller skogsarbetarna i Forsås. Ytterligare en faktor, 
kanske av mer individpsykologisk karaktär, som också måste ha varit av
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görande står att finna i växlingen mellan arbete och fritid. För de män som 
ingick i dessa arbetslag bestod vardagen av mycket krävande arbete från 
morgon till kväll. Detta torde ha inverkat på dessa individers fysiska, och 
inte minst psykiska, tillstånd på ett speciellt sätt. Det verkar, särskilt i det 
första och tredje fallet som beskrivits ovan, som om en lätt chockartad och 
impulsiv stämning infann sig i grupperna när ledighetens frirum plötsligt 
öppnade sig för en stund och man släpptes ut som 'kalvar på grönbete'. 

Nyckelväxlingen mellan hårt arbete och vild 'avkoppling' illustreras särskilt 
av det tredje fallet som handlar om sjömännen i Göteborg. Även om kon
fliktsituationerna i alla tre fall som tagits upp i detta kapitel sannolikt kan 
förklaras med referens till faktumet att de inblandade individerna arbetade 
och levde mycket nära inpå varandra, så blir det särskilt tydligt här i och med 
att huvudfigurerna arbetade på ett fartyg. Rättssociologen Vilhelm Aubert 
beskriver 'fartyget' som ett socialt system genom att konstatera att de 'del
system' inom sjöfarten som fartygen utgör är utspridda på hav och hamnar. 
Han skriver dock vidare att "inom fartyget är i gengäld medlemmarnas sam
varo permanent under långa perioder".363 

Här kan man gå vidare från Auberts resonemang och betrakta de karaktär-
istika som tillskrivs 'fartyget' som en idealtyp i Max Webers mening. Man 
skulle i så fall kunna skissera en idealtypisk förståelse av den sorts sociala 
sammanhang som såväl skogsarbetarna och rallarna som sjömännen agerade 
inom. Vi kommer att ta hjälp av Auberts diskussion av 'fartygets' sociala 
system, en diskussion som således inte bara är relevant i relation till 
sjömännen utan också till de två andra grupper som diskuterats i detta 
kapitel. Fartygsbegreppet blir i och med detta missvisande, varför det snarare 
är lämpligt att tala i mer generella termer. Det handlar här om de utmärkande 
dragen i de sociala system som samtliga ovannämnda arbetsgemenskaper 
representerar. 

Precis som Aubert konstaterar utgör dessa kontexter delsystem inom ramen 
för ett eller flera omgivande system. Det intressanta här är den dubbeltydiga 
relation till sociala kontrollprocesser som dessa delsystem har. Skogsarbe
tarna i Forsås har något avgörande gemensamt med både Nilssons rallarlag 
och sjömännen på briggen Jamaica. Alla var utspridda - och här kan Aubert 
läsas i en mer bildlig bemärkelse - på 'hav och hamnar' i klyftan mellan en 
agrar och en industriell ekonomi. Alla dessa grupperingar representerade i 
någon bemärkelse frihet. I skogarna omkring 'finnstugan', längs rälsen vid 
Redberget och ombord på Jamaica var man förhållandevis distanserad från 

363 Aubert (1964:153), se även Aubert & Arner (1959) och Weibust (1958). 
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bondesamhällets täta relationsmönster och sociala kontroll. Hos de individer 
som sökte sig till denna typ av sysselsättningar fanns inte bara ekonomiska 
argument utan också en längtan efter frihet och i viss mån kanske också 
äventyr bland motiven. Men bilden av dessa grupper som fria äventyrare 
utom bondesamhällets räckhåll speglar inte hela sanningen. Aubert talar om 
en närhet mellan fartygets produktions- respektive fritidssystem. Detta gör 
miljön till 

/  .. .  /  e n  " t o t a l  i n s t i t u t i o n "  s o m  h a r  d r a g  g e m e n s a m m a  m e d  d e t  p s y k i 
atriska sjukhuset, fänge lset och de isolerade landsbygdssamhällena, men 
också med militärförläggningen, klostret och internatskolan.364 

När det gäller den typ av våldsamma urladdningar som vi har sett i de tre 
ovan beskrivna fallen är den formulering om "till större delen samman-
rafsadt pack" som länsmannen i det första fallet använde sig av illustrativ. 
Bakom detta fördomsfulla uttalande ligger till stor del samma grundtanke 
som hos Aubert. Den täta och slutna karaktär som miljön hade innebar ofta, i 
kombination med frustration och tillfälligt och slumpmässigt sammansatta 
manskap, emotionella problem. Det blir inom ett system som inte "i någon 
större grad är inställt på att mottaga och kanalisera affekt" som "individen 
måste tillfredsställa de flesta av sina känslomässiga behov".365 

De tre fall som har diskuterats i detta kapitel har som så många andra brotts
fall såväl kollektiva och sociala som individuella dimensioner. Ambitionen 
har här varit att lägga tonvikten vid de förstnämnda. Frågor som rör varför 
det var just Johan Ågren som gick ur tumultet i Forsås som dråpare, eller 
varför Abraham Ingemarsson Swärd slutade sparka på den liggande Lars 
Swensson först efter upprepade vädjanden från sina arbetskamrater, eller 
vilka upplevda oförrätter som egentligen föranledde den filippinske sjö
mannen Baster Arsado att knivhugga sina engelska medmatroser, har läm
nats därhän. Intresset har snarare riktats mot den särskilda dynamik som 
kunde uppstå i de företrädesvis manliga arbetarkulturer som uppstod på olika 
håll under den svenska industrialiseringens förstadier. Som antyddes 
inledningsvis är två aspekter att betrakta som resonemangets kärna. För det 
första var dessa kulturer relativt frikopplade i förhållande till bondesam
hällets sociala kontroll, samtidigt som de internt inte sällan var hårt kon
trollerade och hierarkiskt uppbyggda. För det andra representerar dessa 
kulturer en viss typ av tillfållesstrukturer. Skogsarbetarnas, rallarnas och 

364 Aubert (1964:153). 
365 Ibid: 162. 
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sjömännens specifika livsstilar var här både en konsekvens av och en orsak 
till de våldsamma urladdningarna. 
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7 BLAND "PASSLÖSE", "HÄSTSKOJARE" OCH ANDRA "LÖSE 
KRINGSTRYKANDE PERSONER" 

Den sociala frågan och 1800-talet 
Historien om den kategori av människor som av myndigheter betraktades 
som 'lösdrivare' alstrar lätt dystra känslor. Under 1800-talet fanns en täm
ligen spridd uppfattning om att de som sågs på detta sätt utgjorde en fara för 
den sociala ordningen.366 Så sent som 1920 fanns i en instruktion för polis
mästaren i Örebro en speciell passus som rörde "lösdrivares bettlande och 
andra lösa personers förhållande".367 Statligt tillsatta utredningar och mer 
eller mindre indignerade debattinlägg fick på 1920-talet företeelsen lös
driveri att framstå som en i hög grad brännande fråga.368 

En genomgång av hur de svenska lagstiftningsinsatserna avseende lösdriveri 
avlöste varandra under 1800-talet ger intryck av att myndigheterna såg på 
denna fråga med största allvar. Nya lagar och förordningar kom till åren 
1802, 1833, 1846, 1853 och 1885. Frågan om de försvarslösa, som ju egent
ligen främst hade sin grund i proletarisering och tidvis även i massfattigdom, 
karaktäriseras av etnologen Birgitta Svensson på följande sätt: 

Det patriarkaliska tjänstehjonsförhållandet innebar att obesuttna personer 
enligt lag var förpliktade att ta tjänst hos andra. D e som inte fullföljde 
detta eller saknade medel för sitt uppehälle var "försvarslösa" och sam
hället kunde ingripa mot dem. Man kunde omhän derta och rannsaka dem 
för att utröna deras möjligheter att försöija sig. Försvarslöshetsstadgorna 
var ett medel att förse besuttna med arbetskraft, kronan med soldater, och 
samhället med ordning.369 

1802 års stadga om "Wärfning och Manskaps Legande till Krigstjenst" fast
slog att: "[h]war och en medlem i samhället är pliktig att gagna det allmänna 
med nyttig werksamhet; och skall ingen lösdrifware, landstrykare eller 
lätting lidas, ware sig i Stad eller på Landet". Stadgan gav uttryck för att alla 
män kunde göra nytta, och att ingen brist på förutsättningar rådde för de 

366 Historikern Bir git Petersson (1983) h ar i sin a vhandling Den farl iga underklassen redo
visat denna debatt och försökt påvisa att b ilden av den farlige inte hade fog för sig. Se även 
Svensson 1993:128-134. 
367 Jakobsson 1984:12. 
368 Bland de skrifter som kom ut bara under detta decennium kan nämnas Kinberg 1924, Pauli 
1925, Kjellberg & Nilsson 1926 och von Koch 1926. 
369 Svensson 1993:128. 
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manliga samhällsmedlemmar som ville försörja sig. Ligen skillnad gjordes 
mellan de män som ville bidra till sin egen försörjning och de som inte ville. 
I själva verket drogs de alla över en kam. De betraktades som 'verkliga 
lösdrivare' och var därmed aktuella för tvångsinkallelse till krigstjänst. 
Bland de kategorier som kom ifråga för en sådan inkallelse var frigivna 
brottfallda män, som inte ansågs kunna försörja sig efter straffets utgång, 
vidare 'lösdrivare' och 'landstrykare' inklusive 'kringstrykande tattare' och 
'zigenare' samt andra kategorier som ansågs uppvisa 'lättja och liderlig 
lefnad'. Förutom krigstjänst anordnades allmänna arbetsinrättningar. Även 
en lindrigare form av tvångsarbete infördes då genom att 'särskilda arbets
hus' utvecklades. Den kategori som här kom ifråga var den som betecknades 
som 'bettlare' och som inte ansågs vara lika vådlig för 'den allmänna säker
heten' som exempelvis tidigare brottfallda. 

De intagnas förutsättningar att finna sin egen försörjning när de väl skrevs ut 
från inrättningarna ansågs inte ha förändrats till det bättre under de första 
decennierna av 1800-talet. En ny förordning, "Huru med förswarslöse perso
ner förhållas bör", trädde i kraft 1833. I den skilde man huvudsakligen 
mellan tidigare brottfallda och övriga försvarslösa. Ytterligare en uppdelning 
gjordes map vilka påföljder som kunde komma ifråga. Här skilde man 
mellan tre kategorier av försvarslösa: de som ansågs ha 'fört oförvitlig 
vandel', samt de som betraktades respektive inte betraktades som 'van-
artade'. 

En serie åtgärder föreskrevs för var och en av kategorierna. Således skulle de 
som 'fört oförvitlig vandel' men blivit försvarslösa, utan att de själva ansågs 
kunna påverka sin situation, erhålla pass genom befallningshavandes för
sorg. Med detta kunde de sedan ta sig till en ort där man antog att tjänst eller 
arbete lättare skulle kunna erhållas. Om den 'försvarslöses' ansträngningar i 
detta avseende blev resultatlösa, kunde befallningshavande sända veder
börande på allmänt arbete. Den som saknade egen försörjning men som inte 
ansågs vara vanartad var 'förpliktad' att inom viss tid skaffa sig 'laglig 
sysselsättning'. Om detta inte lyckades och befallningshavande inte ansåg 
det rimligt att utöka fristen för att finna försörjning, återstod även här all
mänt arbete. Den som ansågs vara 'vanartad och försvarslös' skulle när 
denne ertappades överlämnas till befallningshavande. Om denne då inte 
kunde uppge namnet på någon husbonde, som skriftligt förband sig att ta 
hand om personen ifråga, skulle denne sändas till 'allmän korrektions
inrättning' för att där "till sedlighet och arbete hållas" på obestämd tid. 
Visserligen fanns nyansskillnader när det gällde hur myndigheterna förhöll 
sig till var och en av de tre kategorierna. Dock hävdades i allt större utsträck
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ning att de försvarslösa, oavsett orsaken till deras svåra situation, blev alltför 
stelbent behandlade. 

En livlig debatt om hur man skulle lösa problemet med fattigdomen i landet 
väcktes under 1830- och 1840-talen. Såväl politiker som välkända kultur
personligheter deltog. Två riktningar, vilka kom att stå i motsatsställning till 
varandra, kom att utkristalliseras; "de konservativa-restriktiva och liberala-
frihetsvänliga åskådningarna".370 Till den förra kategorin hörde avgjort den 
'moderatliberale' riksdagsmannen och statsrådet Johan August Gripenstedt 
(1813-1874) och till den senare bl a Erik Gustaf Geijer (1783-1847).371 

1839 års fattigvårdsbetänkande fick stor betydelse i sammanhanget och 
ledde till att 1833 års förordning upphävdes. 1846 års "Stadga angående för-
varslöse och till allmänt arbete förfallne personer" innehöll, tillsammans 
med de ändringar som fastställdes 1853, mer differentierade åtgärder för de 
försvarslösa än tidigare förordningar. Bland annat skulle de allmänna arbe
tena tidsbestämmas och inskränkningar skulle införas m a p de försvarslösas 
möjligheter att själva välja vistelseorter. 

Vem betecknades då som 'försvarslös'? Enligt 1846 års stadga var det 
"[d]en, som icke åtminstone kan styrka sin ärliga försöijning". I 1853 års 
lagändring gjordes ett tillägg i och med att även den som "icke I... I iakttar 
ordning och sedlighet" inbegreps bland de försvarslösa. Framfor allt stadga
des i dessa bestämmelser att fattigvården skulle knytas till socknarnas 
försöijningsskyldigheter. Trots dessa förändringar förblev den praktik som 
försvarslöshetssystemet gav upphov till i stort sett oförändrad från förord
ningen 1833 och åtminstone fram till 1885 års lösdrivarlag. 'Lösdriveri' som 
begrepp fanns visserligen inte definierat i den sistnämnda lagen. Den syftade 
dock till att klarlägga de åtgärder som var riktade mot de personer som 
myndigheterna ansåg vara en fara för 'samhällets säkerhet'.372 

370 Utterström 1957:320. 
371 Hä r avses i första hand Erik Gustaf Geijers skrift Fattigvårdsfrågan, som först utgavs 1839 
i Litteraturbladet. 
372 För en genomgång av den 'sociala frågan, se bl a Montgomery 1934:37-119 och 171-185, 
Utterström 1957:320-443 och Helgesson 1978:3-125. Den belgisk-norske sociologen Georges 
Midré har i en d iskussion om 'avgränsningens dimensioner' sett myndigheternas 'bedömning 
och behandling' av de fattiga som en pendel som rör sig mellan att enbart beakta arbetsmora-
liska aspekter via beaktandet av d en nödställdes egna resurser till att även ta hänsyn till yttre 
marknadsmässiga omständigheter. Und er 180 0-talet kom den förstnämnda moraliska dimen
sionen avgjort att tilldra sig myndigheternas intresse i b etydligt större utsträckning än de två 
andra. Midré 1990:11-41. 
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Om "tattare" 
I 1802 års stadga fanns 'tattare' uttryckligen nämnda bland de kategorier 
som myndigheterna speciellt riktade sina restriktioner mot. Beteckningen 
förekommer i rättegångsprotokollen i det första men inte i det andra av de 
två fall som diskuteras i detta kapitel. Det är dock uppenbart att vi även i det 
andra fallet möter personer som tillhör den sociala kategori som betecknades 
på detta sätt. Det finns därför anledning att kort beröra vad Birgitta Svensson 
benämner 'talet om tattaren'.373 Om 'tattarna' finns idag en tämligen omfatt
ande litteratur. Framställningen nedan bygger bl a på Svenssons avhandling 
om 'tattarnas spel med rättvisan'. Hon ser på företeelsen på följande sätt: 

Tattarna var en grupp män niskor som länge befann sig bortom de etable
rade normerna, samtidigt so m de bidrog starkt både t ill normernas upp
rätthållande och t ill deras förändring, genom det spel med rättvisan, som 
de utförde på flera nivåer.374 

I själva verket figurerar 'tattaren' som benämning på personer i olika 
sammanhang sedan århundraden tillbaka. Dessutom 'konstituerade' staten 
'tattaren' som ett officiellt socialt problem långt in i modern tid. Inte förrän 
1954, i och med att den s k zigenarutredningen framlades, avskrev den 
svenska staten slutgiltigt 'tattaren' som ett problem.375 

En historisk genomgång av 'tattarproblemet' i Sverige skulle kunna bli 
mycket omfattande. Här ges dock endast plats för att peka på några centrala 
drag i den. Man kan förlägga startpunkten till slutet av 1700-talet. Då utgavs 
en skrift med titeln Den tatterske nation författad av den finske kaplanen 
Christfrid Ganander. I denna skrift, som enligt Svensson var ett tidigt försök 
att 'etnifiera' en folkgrupp, utnyttjades begreppet 'nation' för detta syfte. 
Begrepp som 'folk', 'språk' och 'kultur' användes i syfte att framhäva att det 
fanns en 'nation inom nationen' som inte borde tolereras. Ganander karak
täriserade denna 'nation' som: 

/  . . .  /  en  landsplåga, "ett swårt pack" och ett "tjufwa-följe" so m häxjar 
bondens hus medan denne arbetar. Barnen får tidigt lära sig att snatta och 
stjäla "midt under ögo nen på en". Tatt arnas huvudsakliga sysselsättning 
är annars att byta hästar.376 

373 Svensson 1993:62. 
374 Ibid:37. 
375 Jfr ibid:202. 
376 Citerat i ibid:85. 
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1800-talets diskurs kring tattaren var i stor utsträckning relaterad till den 
redan diskuterade försvarslöshetsfrågans behandling och till debatten om 
'den farliga underklassen'. Århundradet var en period då myndigheterna 
betraktade social ordning som en förstarangsfråga, medan den enskildes 
materiella välfärd kom i andra hand.377 Som vi sett i bokens inledande 
fallbeskrivning och som vi även skall se i det första av de redovisade fallen i 
detta kapitel, kom beteckningen 'tattare', eller andra nedsättande epitet som 
'hästskojare', att utnyttjas i domstolarna under 1800-talet. Med hjälp av 
sådana epitet utpekades den grupp av personer, som förde en 'ambulerande 
tillvaro' och som samtidigt ansågs utmana rättsordningen i landet. Myndig
heters utpekande och urskiljande av 'tattaren' som kategori fortsatte långt in 
på 1900-talet. Försöken att under 1920-talet helt enkelt räkna antalet 'tattare' 
i syfte att avgränsa och namnge dem som en speciell social grupp kan här 
nämnas.378 Vi kan även nämna 1930-talets plädering för 'det starka sam
hället', och försöken att fastställa kriterierna för att bedöma 'folkets kvalitet' 
genom att peka ut och sortera bland de grupper som med rashygieniska 
förtecken betraktades som de asociala eller 'undermåliga'. Den på senare år 
debatterade steriliseringslagen från 1934, dess efterföljare från 1936 och 
1941 samt den allmänna inventeringen av 'tattarna' i Sverige 1944, vittnar 
om denna tids sätt att avskilja och konstituera den grupp av människor som 
på detta sätt betraktades som ett 'problem'.379 

Intressant mot bakgrund av detta är en studie av Adam Heymowski som gick 
ut på att genealogiskt fastställa vilka tattarna egentligen var. Heymowski 
kom fram till att deras ursprung egentligen inte skilde sig från den svenska 
befolkningen i stort. De allra flesta av dem hade sina rötter bland den 
svenska bondebefolkningen. Gruppen kunde av detta skäl inte betecknas 
som en etnisk minoritet men däremot som ett 'socialt isolat'. Vad som egent
ligen särskilde den från andra var att den under historiens lopp kommit att bli 
socialt stigmatiserad. Dess låga sociala status hängde samman med att 
gruppen enligt Heymowski förknippades med en serie socialt missaktade 
yrken.380 

377 Se Johannisson 1991:542. Se även Drugge 1998. 
378 Svensson 1993:21. 
379 Ibid:30-37. 
380 Heymowski 1969:1 15-116. In tressant i de tta sammanhang är även en u ndersökning som 
utfördes åren 1859-1865 av den norske pionjären inom sociologi och socialantropologi, Eilert 
Sundt (1817-1875). Som söndagsskollärare vid ett fängelse i dåvarande Kristiania (nuvarande 
Oslo) kom han i ko ntakt med en och a nnan p erson som be traktades som 'om streifere' (på 
svenska unge far 'kr ingstrykare'). Detta in spirerade ho nom ti ll att und er en for skningsresa 
finansierad av norska staten företa fältstudier kring detta fenomen. Trots att resan sträckte sig 
över en stor de l av Norg e, kom h an em ellertid int e i någon pers onlig ko ntakt med nå gra 
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Här är även Birgitta Svenssons studie av intresse. Den syftar till att "disku
tera utgångspunkterna för hur begreppet 'tattare' har formats och använts i 
olika samhällen /... /". I studien utpekas etableringen av ett nytt socialt falt, 
'den sociala frågan', som den egentliga grunden till att vissa grupper av 
individer fick symbolisera olika negativa sidor i samhället. Hon fortsätter på 
följande sätt: 

Vid utmejslandet av detta fält spelade tattarna en betydelsefull roll på 
liknande sätt so m de kom att göra hun dra år senare under folkhemsupp
byggnaden. Såväl statsmakterna som den litterär a offentligheten använde 
dem för att profilera sina åsikter.381 

Med utgångspunkt i hur situationen såg ut under 1800-talet talar Svensson 
om 'spelet med folket' och ger följande omdömen om dess verkningar: 

[Det] var framgångsrikt i flera avseenden. Tattarna framstod som hotfulla. 
De fick vad de begärde samtidigt som man anlitade dem för att bidra till 
bygdens nöjesliv i form av musikalisk underhållning, spådoms- och andra 
svartkonster samt för slakt och kastrering. Inför skranket nekade de 
ihärdigt till de brott som tillskrevs dem, [och] vare sig prästen eller läns
man hade dem alltid under kontroll, då de inte var bofasta i bygden, men 
lokalbefolkningen kände ige n dem och de hade vissa knutpunkter i sina 
nätverk, där de sammanstrålade. Ortsbefolkningen skrämdes av dem, ville 
inte gärna sätta fast de m och var rädda för att vittna mot d em Detta var 
en tid av intensiv kulturell konstruktion.382 

Svenssons beskrivning av 'bilden av tattarna' stämmer väl överens med den 
bild som via rättegångshandlingarna gavs av Kjellsten i det första fallet som 
diskuteras i denna bok. Hans tattaridentitet kom inte bara till uttryck; den 
förstärktes efterhand som rättegången mot honom och hans medbrottsling 
fortgick. Visserligen framträdde ingen alternativ samhällsordning bland de 
personer som Kjellsten representerade. Däremot kan vi i linje med Svensson 
hävda att de ställde etablerade förhållanden på sin spets. Samtidigt kom den 
kulturella kompetens som de förvärvat genom sina ständiga möten med 
kända och okända människor, och deras förmåga att behärska skiftande 
situationer, att bidra till att deras 'spel med folket' blev framgångsrikt på sitt 

'omstreifere'. Dä remot fann han att många bland dem han int ervjuade hade täm ligen klara, 
ofta nedvärderande, omdö men om den na grupp av människor. Fält studierna fi ck honom att 
förstå att det som då betraktades som en rasmässigt genuin grupp av människor i s jälva verket 
bestod av sådana som var socialt deklasserade. 'Ras' blev i detta sammanhang resultatet av en 
social bestämning. Sundt 1859-65/1976. Se även Allwood 1957:23-26. 
381 Svensson 1993:128. 
382 Ibid: 135. 
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sätt. De fick visserligen inte själva skörda frukterna av att de aktivt deltog i 
vad Svensson kallar "samhällets kulturella och sociala konstruktion". De 
blev dock utnyttjade i rättssalar, i fängelser och även ute i det fria som exem
pel när det gällde att, som Svensson uttrycker det, "tydliggöra statens avsik
ter".383 Vi skall se hur detta 'tydliggörande' framträdde i ett mål som rörde en 
grupp människor med kännetecken, som i hög grad faller in i Svenssons 
beskrivning av 'fiktionen tattare'. 

Den tilltalade var "synbarligen af Tartare-slägtet" 
Gruppen av "lösdrifvare" 
Det fall vi här har att förhålla oss till berör en grupp av individer som utan 
uppenbara mål drog omkring på den svenska landsbygden. Händelserna som 
är centrala i målet utspelade sig huvudsakligen inom Örebro län nära gränsen 
till Östergötlands län. Tillvaron i gruppen kännetecknades av att man befann 
sig i ständig rörelse. Man var på jakt efter att tillfredsställa sina mest 
pockande behov av att få tak över huvudet och få tag i mat och brännvin. 

I gruppen fanns ett antal kvinnor, deras barn och dessutom ett syskonbarn. 
Fäderna var frånvarande med undantag av den person, som med sina hand
lingar till slut blev den som gjorde myndigheterna nödsakade att reagera. 
Och när denna reaktion till slut inföll, gällde den inte gruppens asociala 
leverne i sig utan var en följd av att ett grovt våldsbrott förövats. 

En stor del bland dem som tillhörde gruppen hade nära släktband med var
andra såsom föräldrar, barn, syskon eller syskonbarn. Gruppen bestod egent
ligen av två var för sig tämligen sammanhållna konstellationer. Man kan 
trots släktskapet fråga sig vilka bevekelsegrunder som låg bakom denna 
gruppbildning. Var det så att de som gruppvis befann sig i ständig rörelse 
helt enkelt hade slagit sig samman som en följd av att samtliga var margi-
naliserade och 'utanförstående', eller fanns andra bevekelsegrunder? 

Mot bakgrund av att den svenska lagstiftningen mot lösdriveri som vi sett 
var förhållandevis restriktiv, kan man fråga sig hur det var möjligt för perso
nerna i en sådan grupp att leva relativt ostörda utan myndigheters inbland
ning? Det anmärkningsvärda är att gruppen, till skillnad från vad fallet var 
med Kjellsten, uppenbarligen inte tycktes sky uppmärksamhet utifrån. 
Fylleri och slagsmål var ständigt återkommande inslag i gruppens tillvaro. 
De förväntningar som förekom i det omgivande samhället gällande hur en 

383 Ibid:209-212. 
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skötsam samhällsmedlem skulle fungera måste ha gått stick i stäv med hur 
denna grupp uppträdde. Inte minst måste skillnaderna mellan hur man ansåg 
att en kvinna och mor borde uppträda och hur denna grupps mödrar de facto 
uppträdde ha varit bestickande. 

Ett "våldsuppträde" i ett torp384 

Den 24 april 1849 tillkännagav länsmannen i Sundbo härad, Johan Erik 
Svensson, följande: En passlös och för honom okänd kvinna, Sofia Lars-
dotter, hade fjorton dagar tidigare ankommit till Lunna i Hammars socken. 
Hon uppvisade då ett djupt sår som krävde vård. Såret fanns i ansiktet nära 
ena ögat. Den 21 april avled dock kvinnan, sannolikt till följd av detta sår . 
Tre kvinnor som hon haft i sitt följe hade uppgivit att såret uppkommit den 7 
april vid torpet Dalmarksgrind nära byn Dalmark. Förutom de tre kvinnorna 
hade hon denna dag även varit i sällskap med en person som uppgavs vara 
"en kringstrykande före detta hästskojare" som hette Gustaf Österman. I 
hans följe fanns dessutom en kvinna som påstods vara dennes hustru. Det 
framkom att Österman "efter uppkommen oenighet" med kniv tillfogat Sofia 
Larsdotter det sår som slutligen ändade hennes liv. Därutöver kom det fram 
att ytterligare en kvinna som varit i Sofia Larsdotters sällskap, Helena 
Wallgren, även hon skulle ha blivit knivskuren av Österman. Allmän efter-
lysning av Österman kungjordes. Han greps omkring den 21 april och fördes 
till länshäktet i Örebro. 

Urtima ting utlystes vid Sundbo tingslag och första rättegångstillfallet ägde 
rum den 11 juni 1849. Länsmannen Svensson tjänstgjorde som åklagare. 
Den tilltalade Österman befanns enligt rannsakningsprotokollet vara ../ af 
medelmåttig längd och undersättsig växt, svart hår, bruna stora ögon, brun 
hy, samt synbarligen af Tartare-slägtet /.../". 

Ombedd att berätta om sina 'levnadsomständigheter' uppgav han att han var 
född år 1814 på hemmanet Dalen i Hammars socken.385 Hans föräldrar var 
'glasföraren'386 Elias Österman och dennes hustru Annicka Lindahl, vilka var 

384 Fallbeskrivningen bygger om inget annat anges på rannsakningshandlingar tillkomna vid 
Sundbo härads tingslag (Alllb) 11 juni, no 2, 30 juli, 2 november, no 186 , 24 november, 15 
december, no 4, samtliga handlingar frän år 1849, samt vidare 12 januari, no 2, 9 februari, no 
89, 6 april samt slutligen 6 juli 1850. Handlingarna finns förvarade vid Landsarkivet i 

usiermans hemmiljö låg i själ va verket strax norr om den plats där Sofia Larsdotter fick 
det sår som ledde till hennes död. 
386 Glasförare var enligt Birgitta Svensson de personer "som till fots eller med häst och vagn 
försäljer glasvaror, som de tagi t ut vid gl asbruken". Ho n nämner vid are följande: "Redan i 
böljan av 1800-talet försvinner glasförare dock som titel på tattare. Detta beror bland annat på 
att myndigheterna från slutet av 170 0-talet motarbetar detta näringsfång. Anledningen var att 
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hemmahöriga i Skänninge. Vid tiden för Gustafs födelse befann de sig på 
resa och råkade bedriva handel på ovannämnda hemman när Gustaf föddes. 
Gustaf vistades i föräldrahemmet till dess han var porton år gammal Då 
kom han till en morbroder, Jonas Lindahl i Lilla Nyta, Lerdals socken i 
Västergötland. Där vistades han i ett och ett halvt år. Därefter hade Österman 
varit mantalsskriven i Skänninge. Under hela sitt vuxna liv hade han bedrivit 
handel med 'småvaror', "vallackat samt farit på marknader och bytt hästar". 
Han försäkrade att han inte tidigare varit tilltalad för något brott. Som ogift 
hade han under flera år levt tillsammans med Ulrika Pettersson, som upp
gavs komma från Tjula socken i Värmland. Med henne hade han fyra barn 
av vilka tre fortfarande var vid liv. 

Österman blev därefter ombedd att redogöra för det brott han var tilltalad för 
och berättade då följande: På påskaftonen den 7 april klockan elva på för
middagen träffade han och hans 'fasteqvinna', Sofia Larsdotter, Helena 
Wallgren och andra personer som följde med dem. Några i följet var barn. 
En av de andra personerna uppgavs vara moder till Sofia Larsdotter. Första 
sammanträffandet skedde vid hemmanet Forssa, och olika delar av sällskapet 
följdes sedan åt den kvartsmilen långa vägen söderut från hemmanet till 
Dalmark. Dit anlände först Österman med sin kvinna och deras barn vid sex
tiden på aftonen, medan de övriga ankom dit först cirka tre timmar senare. 
Då kom det enligt Österman fram att "qvinnoma under vandringen supit 
bränvin samt med hvarandra slagits och fört oljud". Hela sällskapet fick till 
slut löfte om natthärbärge på torpet Dalmarksgrind och begav sig därför dit. 
När man kommit fram till torpet begav sig Österman iväg till nämnde
mannen Jan Andersson på Dalmarks gård där han erhöll en 'halmkärwe' som 
han sedan bar tillbaka till torpet och natthärbärget. Halmen ströddes sedan ut 
över golvet i torpet. Österman menade att samtliga därefter drack kaffe. 

Ingen var enligt Österman på något sätt skadad när han begav sig iväg efter 
halmen. När han återkom hade däremot Sofia Larsdotter blivit skadad i 
ansiktet, sannolikt av en kniv. Även Helena Wallgren, som redan tidigare 
haft en del sår, hade under hans bortavaro fått en del nya mindre sår. 

Någon i sällskapet hade skickats till Råå gästgivargård efter ett halvstop 
brännvin som sällskapet därefter druckit upp. Framåt natten förekom inga 
slagsmål. Däremot fördes oväsen genom att sällskapet "uti alldeles öfver-
lastadt tillstånd skrikit, sjungit och skuffats". Morgonen därpå verkade Sofia 
Larsdotter frisk och klagade inte över att hon hade ont som en följd av såret 

yrket förknippades med de rörliga folk grupper som be traktades som ta ttare - vallackare, 
avskedade soldater och vanfrejdade, sysslolösa kringstrykare". Se Svensson 1993:84. 
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hon fått. Hon intog morgonmål och drack brännvin som de övriga i sällska
pet. Vid tiotiden på förmiddagen fortsatte Österman sin vandring till Motala 
tillsammans med sin kvinna och hennes barn, medan de övriga styrde kosan 
norrut. De hade nämnt att de tänkte sig till Askersund. 

Sedan åklagaren påtalade det osannolika i att kvinnorna skulle ha sårat var
andra med kniv, blev Österman anmodad att uppge vilka personer som 
ingick i sällskapet. Det bestod enligt Österman av fyra kvinnor, två minder
åriga 'gossar' samt ett spädbarn. De enda personer han säkert kände till 
namnen på var Sofia Larsdotter och Helena Wallgren, som för övrigt var 
moder till spädbarnet. I övrigt bestod sällskapet av Sofias moder, en syster 
till Sofia, som han trodde hette Anna Maja,387 en broder till henne och 
slutligen en mindre 'gosse'. 

Österman fortsatte att hävda att Sofia Larsdotter blivit sårad under den tid 
han var borta från torpet för att hämta 'halmkärfven', och att han därför inte 
hade "ringaste kännedom" om hur såren uppkommit. Han hade inte heller 
frågat någon av de andra kvinnorna om detta eftersom dessa var, som Öster
man uttryckte det, "fulla som kreatur". Han hade så fort han kommit till 
natthärbärget lagt ifrån sig en mindre täljkniv med slida i ett fönster eftersom 
hans ficka var trasig. Kniven hade han sedan inte återtagit förrän morgonen 
därpå. 

Det hade i förbigående antytts att hans 'fasteqvinna' skulle ha varit ovän 
med Sofia Larsdotter, och att Sofias sår uppkommit i sa mband med att han 
försökte skilja ovännerna åt. Österman förnekade att någon ovänskap över
huvudtaget förekommit mellan de två kvinnorna. Han hade därför inte haft 
någon anledning att skilja dem åt. 

Åklagaren meddelade att samtliga kvinnor som befann sig i Sofias Lars-
dotters sällskap, med undantag av hennes moder, blivit häktade kort efter 
händelsen som föranledde åtalet. Därefter upplästes obduktionsprotokoll och 
'läkarebetyg' rörande den avlidna Sofia Larsdotter. Av protokollet framgick 
att hon härstammade från Lilleströms ägor i Silbodals socken, 'Karlstads 
län'.388 Attesten som skrevs som en följd av obduktionen angav bl a att: 

I . . .  I  o r s a k e n  t i l l  S o p h i a  L a r s d o t t e r s  d ö d ,  v a r i t  d e t  s å r ,  t i l l f o g a d t  m e d  u d d -
wasst Instrument, som från inre ögonwinkeln å wenstra sidan genom

387 Det vis ade sig senare att Anna Maja vid ankomsten till Dalmarksgrind av någon anledning 
sagt sig vara ett syskonbarn till Östermans 'fàsteqvinna', något som ju inte visade sig stämma. 
388 Lilleström är beläget i västra Värmland knappt tre mil från norska gränsen. 
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trängt hufvudskålsbenen inåt hjernan samt på inre sidan af denna föror
s a k a t  i n f l a m m a t i o n  o c h  s u p p a r a t i o n  !  .. .  L  

Vittnesförhör företogs först med torparen Johannes Feldt vid Dalmarksgrind, 
d v s det torp där den aktuella händelsen inträffade. Han berättade att Öster
man med en kvinna, som uppgavs vara hans hustru, tillsammans med tre 
barn och en annan kvinna, som senare visade sig vara syster till Sofia 
Larsdotter, klockan sex på aftonen den 7 april ankommit till torpet. På Öster
mans begäran fick sällskapet löfte om att stanna där över natten. Omkring en 
halvtimme senare anlände ytterligare ett antal personer, däribland Sofia 
Larsdotter. Sällskapet uppgick nu enligt honom till tolv eller tretton perso
ner, av vilka fem var minderåriga. En av personerna i sällskapet begav sig 
snart till Dalmark och återkom senare med halmkärvar. De minderåriga lade 
sig snart för att sova. De övriga åt mat och drack brännvin, som Österman 
haft med sig i en halvstopsflaska. Han lämnade flaskan till sin 'hustru' med 
uppmaning att 'undfägna' de övriga. Sedan lade Österman ifrån sig en kniv 
med slida på ett skåp inne i stugan. 

Snart uppstod emellertid 'ordväxling' mellan Östermans 'fasteqvinna' å ena 
sidan och Sofia Larsdotter och hennes sällskap å den andra. Sofia Larsdotter 
menade nämligen att Östermans 'fasteqvinna' inte var 'behörig' att dela med 
sig av brännvinet eftersom det tillhörde Österman. Kvinnorna böljade 
'skuffa' varandra. Österman hade då hastigt gått in bland kvinnorna. Sofia 
Larsdotter uppgav nästan omedelbart ett skrik, varefter blod syntes i hennes 
ansikte och på hennes händer. Feldt hade på grund av mörkret i stugan inte 
märkt ifall Österman, innan han befann sig bland kvinnorna, tagit kniven 
från skåpet. Han hade inte ens sett om Österman haft den i sin hand, eller om 
han gjort någon rörelse med armar och händer som skulle ha röjt att han 
huggit eller slagit omkring sig. Inte heller hade han hört Sofia Larsdotter 
eller någon annan i sällskapet yttra, att hon blivit knivskuren av Österman. 
Påföljande morgon hade Sofia Larsdotter ett kläde knutet över sitt ansikte. 
Feldt kunde därför inte se såret. På fråga underströk Feldt att såväl Österman 
som samtliga kvinnor i sällskapet varit "öfwerlastade af bränvinssupandet". 
Mellan nio och tio begav sig hela sällskapet iväg. I samband med detta 
klagade någon av kvinnorna i Sofia Larsdotters sällskap över att Österman 
aftonen innan "förderfvat henne" och nämnde även a tt kvinnan som följde 
med Österman hade yttrat att: "det war skada att han icke huggit ut äfven det 
andra ögat på Sofia Larsdotter". 

Feldts hustru Stina Isaksdotter hördes därefter. Även hon hade befunnit sig i 
stugan under tumultet. Hon menade att det var Anna Maja och inte Österman 
som begärt att få natthärbärge i stugan. I övrigt var hennes vittnesmål mer 
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detaljerat än makens. Den flaska med brännvin, som Österman hafì med sig 
och som han överlät till 'sin föregivna hustru', skulle enligt henne ha tillhört 
Helena Wallgren. När bråket mellan kvinnorna startade hade Österman suttit 
på en stol i rummet, därifrån hastigt skyndat till skåpet där hans kniv låg, 
tagit kniven i ena handen och därefter rusat in bland kvinnorna. I samband 
med detta uppgav Sofia Larsdotter "ett jämmerrop". Sedan upphörde ovä
sendet. Stina Isaksdotter hade inte märkt när Österman lade tillbaka kniven 
på skåpet. Hon såg dock att Sofia Larsdotter var blodig i ansiktet och på hän
derna och att blod dessutom stänkt på golv, väggar och tak. Trots att hon inte 
kunde märka att Österman, då han rusade in bland kvinnorna, "huggit eller 
swängt densamma omkring sig med händerna", trodde hon att Österman 
tillfogat Sofia Larsdotter det skärsår, som hon dessutom själv fått se 
morgonen därpå. Förutom såret invid ena ögat var Sofia Larsdotter även 
skuren i högra handens fingrar. Såväl Sofia Larsdotter, hennes moder och 
syster som Helena Wallgren anklagade denna morgon Österman för att ha 
"förderfwat" Sofia Larsdotter, något som han dock förnekade. 

De följande vittnesmålen berörde tiden efter uppträdet på torpet vid Dal-
marksgrind. Pigorna Brita Stina Carlsdotter och Maja Lovisa Persdotter på 
Dalmarks ägor berättade båda att Sofia Larsdotter tillsammans med sin 
moder och syster vid elvatiden på påskdagens förmiddag kommit till vittnets 
bostad som kallades Grönlund och låg på Forssa kvarns ägor. Helena 
Wallgren hade anslutit sig till sällskapet föregående dag. I hennes ansikte 
fanns flera sår som hon uppenbarligen fått alldeles innan. Såren skulle Öster
man ha tillfogat henne vid Lilla Baggby nära Medevi hälsobrunn. Orsaken 
sades vara att hon hade motsatt sig att Österman tog ifrån henne saker hon då 
hade med sig. Under tiden på Grönlund hade de berättat om hur Sofia 
Larsdotters sår uppkommit och att Österman tillfogat henne dem. Sofia Lars
dotter hade hela tiden klagat och jämrat sig som en följd av värken över ögat 
och i huvudet. 

Sällskapet begav sig 'tredjedag påsk'389 vidare till Anders Andersson i Stora 
Kärra. Där blev man sedan kvar till den 12 april då sällskapet begav sig till 
änkan Maja Jansdotter i Lunna. Där vistades de fram till efterföljande lördag. 
Hos änkan fortsatte Sofia Larsdotter att klaga och jämra sig över värk. 
Helena Wallgren var endast på besök där en kort stund och befanns då vara 
"mycket skuren i ansigtet". Lördagen den 14 april bars Sofia Larsdotter svårt 
medtagen till Jan Anderssons gård i Lunna. Redan vid ankomsten dit sakna
de hon förmåga att tala sammanhängande om vad som hänt utan skrek och 
jämrade sig mest hela tiden. Sent på aftonen påföljande lördag avled Sofia 

389 Egentligen annandag påsk. 
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Larsdotter. Jan Andersson kunde även berätta att Österman och hans "före-
gifne hustru" tillsammans med sina barn varit inne hos honom på påsk
aftonen och då sagt sig vara på resa söderut. Däremot syntes varken Sofia 
Larsdotters syster eller Helena Wallgren till där. De hade tagit sig till Asker-
sund för att skaffa 'medicamenter' och i samband med detta blivit gripna. 

Österman blev efter dessa vittnesmål tillsagd att sanningsenligt uppge hur 
allt gått till. Han erkände nu att han lagt upp sin kniv på skåpet hemma hos 
torparen Feldt. När så kvinnorna böljade slå varandra, tog han kniven från 
skåpet och gick därefter in bland dem för att skilja dem åt. Han hade dock 
innan dess stoppat kniven i sin ficka och således inte använt den vid detta 
tillfälle. Han hade inte heller tillfogat Helena Wallgren några sår. Österman 
menade att Helena Wallgren önskade att följa honom till Motala för att där 
köpa varor som hon senare skulle bedriva handel med. I själva verket följde 
hon honom dock endast till trakten av Medevi hälsobrunn, där hon av okänd 
anledning vände tillbaka. 

Åklagaren påtalade nu att flera vittnen samstämmigt berättat att Österman 
tillfogat Sofia Larsdotter de sår som slutligen ändade hennes liv. Han fort
satte dock att envist förneka sin skuld ti ll detta. Om Sofia Larsdotter blivit 
skuren med kniv måste någon annan ha gjort detta, menade han. Österman 
visade dessutom "i åtbörder den största kallsinnighet och i sitt tal gensvarig-
het och utfor i förtrytelse öfver sitt häktande för ett brott hvartill han vore 
oskyldig". 

Åklagaren undrade då varför Österman tog ned kniven från skåpet innan han 
begav sig in bland de bråkande kvinnorna, då han ju endast sade sig vilja 
skilja kvinnorna åt. Österman hade ingen annan förklaring än att: "han 
kunnat taga knifven eller låta densamma ligga qvar på skåpet, hwilkendera 
han welat". Detta föranledde åklagaren att fråga torparhustrun Stina Isaks
dotter om hur hon uppfattat situationen. Hon hävdade att hon kunde ta på sin 
ed att Österman haft kniven i sin hand då han rusade in bland kvinnorna. 
Österman upprepade för sin del att han dessförinnan stoppat den i fickan. 
När han då blev erinrad om att han tidigare påstått att han lagt ifrån sig 
kniven därför att hans ficka var trasig, befanns han, som protokollet ut
trycker det, vara "i synbarlig willrådighet". 

Innan denna rättegångsdag var till ända anmälde åklagaren att han inte 
kunnat anskaffa prästbevis utställt på Österman eftersom dennes hemort inte 
var känd. Efter detta anhöll åklagaren om uppskov med målet för att finna 
ytterligare bevis, vilket häradsrätten beviljade. 

287 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Den 30 juli ägde så nästa rättegångstillfalle rum. Det efterfrågade präst
betyget föredrogs och hade följande innehåll: 

Som Konungens Befallningshafvande genom Lofi. Magistraten i 
Skeninge infordrat Prestbevis om hästbytaren Gustaf Österm an, så med
delas, att han Gustaf Österman , som är född i Askersund år 1813, redan 
vid 12 års ålder eller 1825 med föräldrarne afflyttat till obekant ort och 
har sedan den tiden icke varit i Husförhörs Längden skrifven eller haft 
stadigt hemvist härstädes samt att om honom icke finnes mera antecknadt 
än att han kunde läsa i bok och utantill Catechesen wäl; hvilket härmed 
intygas af Skeninge den 3. Juli 1849. 

På Pastors Embetets wägnar 
G. A. Thysell 

v. Past. Och Comm. 

Österman ville komplettera dessa uppgifter. Han hävdade att han alltid bott i 
Skänninge och att hans 'fasteqvinna' Ulrika Pettersson var hemmahörig i 
'Tjula socken' i Värmland. När det påtalades att någon socken med detta 
namn inte fanns i detta landskap, sade han sig inte ha några andra uppgifter 
att tillgå än dem hon lämnat. 

Åklagaren meddelade att han låtit spana efter de personer som vid den 
aktuella tiden fanns i Östermans och Sofia Larsdotters sällskap. De två som 
tidigare gripits i Askersund hade uppenbarligen släppts och hade därefter 
inte kunnat anträffas, "enär deras vistelseort, den de såsom beständigt kring
strykande, stundligen ombytte". De personer han avsåg kunde dock efter in
komna uppgifter från befallningshavande anges och bestod av följande: 

/  . . .  /  l o  S o f i a  L a r s d o t t e r s  m o d e r ,  h v i l k e n  t i l l  L ä n s h ä k t e t  i c k e  i n k o m m i t ;  
2o den sistnämndas son, hvars fader skojaren Lars Magnus Blomberg 
gemenligen kallad Trafvar Lasse, skall haft sitt hem i Carlstads Län, dit 
gossen blifVit återsänd; 3o Sofia Larsdotters syster Anna Maja; 4o Helena 
Wallgren, nästlidne år dömd vid Ekebergs Hära dsrätt och undergått be 
straffning för stöld; 5 o Helenas dotter, ett spädt b arn och 6o Adam Petter 
Krans, öfvermaga; samt lo Gustaf Östermans föregifna Hustru Ulrika 
Pettersson /.../. 

Efter denna uppräkning försökte sig åklagaren på att värdera de bidrag som 
dessa personer som vittnen skulle kunna tillföra målet. Utfallet av denna 
värdering blev dock nedslående: 
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I  . . .  I  [ D ] å  a n d r e  ä n  d e s s e  p e r s o n e r ,  h v i l k a  v o r o  d e l s  a f  j ä f  h i n d r a d e  a t t  
wittna och dels af ålder och fräjd att wittnesed dem icke kunde uplåtas, 
icke funnos att så som wittnen åberopa, samt, enligt hvad redan i målet 
hörde wittnen förmält, Sofia Larsdotters medhafde sällskap äfvensom 
Österman och hans Fästeqvinna warit vid åtalade tillfallet af starka 
drycker öfverlastade, I . .. I sakna[s] anledning påyrka desse s hörande i 
målet, emedan deras efterspanande under längre tid skulle utdraga ransak-
ningens afslutande, utan att någon bevisning derigenom ändock kunde 
v i n n a s  / . . . / .  

Åklagaren hävdade att Österman sannolikt skulle förmås att erkänna sitt 
brott om han blev "från Örebro Länshäkte till ensamt bekännelserum 
flyttad". Han yrkade därför på att Österman skulle dömas för det brott han 
tilltalades för. Österman blev efter åklagarens yrkande "på det alwarligaste 
upmanad till sanningsenlig bekännelse" men fortsatte att, som protokollet 
uttrycker det, "under gensvarigt och trotsigt ta l, förneka hvad emot honom 
vore angifvet". Efter enskild överläggning kom därefter rätten fram till 
följande utslag: 

I . . .  I  [ H ] v a d  s å l u n d a  o c h  i  ö f r i g t  i  m å l e t  f ö r e k o m m i t ,  f a s t ä n  f ö r  Ö s t e r m a n  
särdeles besvärande, icke utgör fullt bevis; altså finner Häradsrätten 
Österman icke kunna i brist af full laga bevisning till ansvar i denna del af 
målet fällas, utan lemnas saken åt framtiden, då den kan uppenbar varda. 

Utslaget blev underställt Svea Hovrätts 'prövning och skärskådan'. I en 
skrivelse från denna instans till domhavande vid Sundbo häradsrätt daterad 
den 20 september framgick, att hovrätten hade anmärkningar att rikta mot 
både genomförandet av rannsakningen och utslaget i målet. Dels hade 
varken Helena Wallgren, Sofia Larsdotters moder eller syster Anna Maja 
blivit hörda, trots att dessa personer befann sig på platsen där 'wålds-
upträdet' ägt rum. Dels hade varken torparen Johannes Feldt eller hans 
hustru Stina Isaksdotter blivit tillfrågade om slagsmål mellan Sofia Lars-
dotter och de övriga kvinnorna hade förekommit under den tid Österman 
befann sig hos nämndemannen Jan Andersson i Dalmark för att hämta 
hökärvar. Dels hade Stina Isaksdotter, som omvittnat att Österman "med knif 
i ena handen begifvit sig in bland [kvinnorna]", och att Sofia Larsdotter i 
samband med detta "uphäft ett jämmerskri", inte tillfrågats om denna kniv 
"vid tillfallet varit blottad eller försedd med slida". Dels hade varken detta 
vittne eller hennes man tillfrågats om någon annan än Österman då varit 
försedd med kniv eller annat 'hvasst instrument'. Dels, slutligen, hade det 
inte klargjorts huruvida Sofia Larsdotter efter det aktuella 'wåldsupträdet' 
"åtkommit och, såsom Österman påstått, i större eller mindre myckenhet 
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fortärt bränvin". Av dessa skäl fann hovrätten det nödvändigt att undanröja 
häradsrättens utslag och återförvisa målet. 

Målet återupptogs den 2 november. Visserligen hade vittnen kallats in, men 
bekräftelser på att dessa skulle ha nåtts av delgivningarna saknades. Öster
man blev ännu en gång anmodad att uppge vad som hände i samband med 
det aktuella 'våldsuppträdet'. Han fortsatte att förneka brott. Han hade inte 
rusat in bland de bråkande kvinnorna. I stället hade han ätit aftonmåltiden 
och i samband med detta tagit ned kniven från skåpet men därefter lagt till
baka den. Under oväsendet satt han vid ett bord. Österman ville till att böija 
med inte ens erkänna att han, som han tidigare medgett, hade tagit ned 
kniven från skåpet. Till slut medgav han dock detta samtidigt som han 
'bestämdt förnekade' att han rusat in bland de bråkande kvinnorna. Sedan 
kniven använts i samband med måltiden och därefter lagts upp på skåpet, 
blev den enligt honom liggande där till morgonen därpå. Då lindade han in 
kniv och slida i papper eftersom slidan var trasig. Han stoppade den på sig 
när han med 'fasteqvinnan' och barnen begav sig iväg. När Österman så blev 
erinrad om vad såväl Feldt som dermes hustru berättat inför rätten, förnekade 
han "under fortsatt ginsvarighet och fräckhet" att han skulle ha befunnit sig 
bland kvinnorna under bråket. Häradsrätten beslöt på åklagarens begäran att 
uppskjuta rannsakningen till den 24 november. 

Österman som inledde det påföljande rättegångstillfallet med att ånyo hävda 
att han var 'oskyldigt tilltalad', inlämnade samtidigt en skrivelse med föl
jande innehåll: 

Till Sundbo Härads Wällofliga Tings Rätt 

Till yttermera visso och säkerhet för min oskuld. Och i anledning af hvad 
som tilldragit sig den 6 sistlidne Aprili. Eller dagen förut innan jag 
träffade de personer för hvilkas ofärd jag är oskyldigt anklagadt s å an
håller jag i största ödmjukhet att g enom Domstolens försorg Man och 
Hustru från Gården Milltoip Dito Gustaf i Krasbeck Godegårds Soc ken 
måtte lagligen inkallas Hvilka kunna betyga huru de samma Qvins-
personer slagit och skurit sönder hvarandra så att de Göpna tillhopa blod 
dagen efter åt och i Schäisen hitta de en fallknif efter dem 

Örebro Slotts häkte 
Den 22 November 1849 

Gustaf Österman 

Inte heller till detta rättegångstillfalle kom någon bekräftelse på att Helena 
Wallgren eller Sofia Larsdotters moder och syster, som var inkallade som 
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vittnen, hade anträffats. Däremot hördes torparen Feldt och hans hustru ännu 
en gång. Östermans roll under händelserna på deras torp blev genom deras 
vittnesmål tydligare denna gång än tidigare. Feldt berättade exempelvis att 
när Österman återkom med halmen strax innan kvinnorna blev ovänner, 
visade han Feldt sin kniv med slida och lade den sedan på ett skåp i rummet 
innan han gick och satte sig på en stol. När hans 'fästeqvinna' kom i bråk 
med de andra kvinnorna reste han sig upp från stolen, gick fram till skåpet 
och, som Feldt uppfattade det, sträckte upp handen, innan han rusade in 
bland dem. Endast Helena Wallgren hade haft skärsår när sällskapet anlände. 
När Feldt träffade Österman två dagar senare nämnde Österman för honom 
att hon skulle ha haft några 'äldre åkommor' i huvudet. 

Morgonen därpå hävdade såväl Sofia Larsdotter som de andra, och enligt 
Feldt förmodligen efter att ha kommit överens om detta, att såren i ansiktet 
och på ena handen uppkommit föregående afton vid dörren till stugan. Detta 
var för Feldt en uppenbar osanning, då Sofia Larsdotter inte kunde ha sårats 
vid något annat tillfälle än i samband med 'handgemänget'. Det rörde sig 
dessutom om skärsår som enligt Feldt inte kunnat uppkomma vid dörren, där 
varken något "hvasst jern" eller andra "instrument" fanns. Beträffande Hele
na Wallgren berättade slutligen Feldt att när hon återkom till torpet annandag 
påsk hade hon tillfogats flera sår i ansiktet, på låren och fingrarna. Hon 
berättade att hon fått dem av Österman på 'allmänna vägen' nära Medevi 
hälsobrunn. Hon lyckades dock fly från Österman när andra personer 
strömmade till. 

Hustrun Stina Isaksdotter hade varken sett att Österman visat sin kniv för 
maken eller märkt när han lade den på skåpet. Däremot hade hon sett att 
Österman hade en kniv i högra handen när han gav sig in bland kvinnorna. 
Kniven var då inte försedd med slida. Hon visste dock inte om kniven 
saknade slida när den togs ned från skåpet. När uppträdet upphört hörde 
Stina Isaksdotter dessutom Östermans 'fästeqvinna' säga till honom att: "fan 
i dina fem fingrar Gustaf att du icke petade ut äfven det andra ögat för 
henne". 

Österman fick nu anledning att kommentera dessa vittnesmål. Han förkla
rade att han tagit ned kniven från skåpet, så att kvinnorna inte skulle kunna 
komma åt den och skada varandra. "[U]nder fortsatt anmärkningswärd 
fräckhet och kallsinnighet", som det står i rättegångsprotokollet, förde han 
även fram tanken att Sofia Larsdotter och hennes sällskap sinsemellan kunde 
ha varit osams under tumultet och därför möjligen kunnat såra varandra. 
Visserligen skulle han ha märkt att blod rann från Sofia Larsdotters ansikte 

291 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

men var dock inte säker på om han sett detta innan sällskapet kom fram till 
Feldts torp eller efter att de anlänt. Beträffande kniven hävdade Österman att 
han lindat in den i papper sedan han tagit ned den från skåpet. Papperet 
menade han först att han fann i ett fönster men ändrade sig. Papperet skulle 
han ha tagit från bordet i rummet, påstod han. Johannes Feldt och Stina 
Isaksdotter vidhöll sina vittnesberättelser och påpekade dess utom att något 
papper som skulle kunna användas för att linda om en kniv varken fanns på 
de ställen där Österman hävdat eller någon annanstans. Hans uppgifter var 
helt enkelt osanna. 

Österman förnekade återigen med stor ihärdighet att han skulle ha tillfogat 
Sofia Larsdotter något sår. Han medgav dock att kniven, när den togs ned 
från skåpet, inte varit försedd med slida. Något yttrande från sin 'faste-
qvinna' av det slag som Stina Isaksdotter hävdade hade han dessutom inte 
hört. 

Målet återupptogs den 15 december. Österman höll, trots vädjanden om att 
avge en 'sanningsenlig bekännelse', fast vid sina tidigare lämnade uppgifter. 
Han hävdade dessutom att Sofia Larsdotter och hennes sällskap dagen innan 
han träffat samman med dem varit oense och skurit varandra med kniv. 
Eftersom inget besked lämnats om var de eftersökta vittnena befann sig, 
yrkade åklagaren på att uppskjuta målet till dess dessa personer kunde 
anträffas. 

Vid påföljande rättegångstillfalle den 12 januari 1850 upplästes inled
ningsvis en skrivelse från länets befallningshavande, som i sin tur refererade 
till ett svar från befallningshavande i Karlstad. Av skrivelsen framgick att: "/ 
... / då dessa personer [d v s de vittnen som efterspanades] föra ett kring
strykande lefriadssätt och uplysning om deras wistelseorter icke kunnat 
winnas", hade inga inkallelser av vittnena kunnat verkställas. Sedan Öster
man hävdat att dessa vittnen måste höras, begärde åklagare Svensson att 
Sofia Larsdotters moder, syster och broder samt Helena Wallgren och Adam 
Petter Krans skulle efterlysas. Denna begäran beslöt häradsrätten att verk
ställa samtidigt som rätten beslutade om att målet skulle återupptas vid det 
kommande vintertinget. 

När så vintertinget pågått några dagar och målet återupptogs hade de efter
lysta vittnena fortfarande inte anträffats. Österman f ortsatte för sin del att 
hävda sin oskuld. Häradsrätten beslutade om en förnyad efterlysning av de 
eftersökta vittnena. Påföljande rättegångstillfalle skulle skjutas upp fram till 
dess att efterlysningen nått ut över hela riket. Efter detta beslut hävdade 
Österman att ingen bland de efterlysta hade några upplysningar att ge som 
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skulle bringa klarhet i vem som hade tillfogat Sofia Larsdotter de skador 
som lett till hennes död. Mot bakgrund av detta menade han att rann-
sakningen av honom nu skulle avslutas. 

När så målet återupptogs den 6 april hade varken Helena Wallgren, Sof ia 
Larsdotters moder Stina Maja Svensdotter, systern Anna Maja Larsdotter, 
brodern Hans Larsson eller 'ynglingen' Adam Petter Krans ännu anträffats. 
Österman fortsatte för sin del att förneka. Återigen yrkade han på att målet 
skulle avslutas. När han flera gånger "alvarligen och på det ömmaste" upp
manades att uppge hur Sofia Larsdotters skada kunnat uppkomma, bemö tte 
han vaije gång dessa uppmaningar med, vad rättegångsprotokollet uttryckte 
som, "anmärkningswärd fräckhet och kallsinnighet ! ... ! och wisade hånlöje 
wid föreställningen om nödwändigheten att här i tiden försona sitt brott". 
Han fortsatte att hävda att han var oskyldig men att den som var skyldig 
borde dömas för brottet. Helena Wallgren, som "med synbar ilska" kallades 
"tjufkona" och "luder", anklagades av honom för att ha ljugit då hon hävdat 
att han skulle ha sårat henne. Dock medgav han att de slagit följe med 
varandra från Dalmarksgrind och till trakten av Medevi hälsobrunn, varifrån 
hon återvänt. När Österman så återigen blev erinrad om vad vittnen redan 
sagt, svarade han att: "då Domaren wisste huru dervid tillgått, kunde ju 
Österman dömas". När så domaren ville hävda att Sofia Larsdotter för att 
försvara sig hade fattat tag i kniven och därigenom blivit skuren inuti högra 
handen, och att hon därefter med den blodiga handen tagit sig i ansiktet så att 
såret vid ögat inte märkts lika väl, yttrade Österman "under hånlöje": "ja så 
domaren war med och såg det". 

Eftersom Helena Wallgren inte kunnat påträffas konstaterade åklagaren att 
den del av målet som rörde henne inte kunde slutföras och att han själv inte 
hade mer att anföra i målet. Han yrkade därför på att den del av målet som 
gällde Sofia Larsdotter skulle slutföras. Österman menade för sin del att han 
måste bli "befriad och lösgifven". Häradsrättens utslag blev: 

/ ... / att det Sofia Larsdotter den 7. April nästlidne år wi d venstra ögat 
med uddhvasst instrument tilldelade sår och hvaraf hon, enligt Stads 
Läkaren M edicine Doctorn och Chirurgie Magistern J. W. Lagerstedts, 
efter verkställd obduction, afgifne Embetsbetyg, de n 21. Samma månad 
aflidit blifvit henne af Österman tillfogadt; I följd hvaraf Österman, i 
förmågo af 24. Cap. 9. §. och 39. Cap. 2. §. MissgerningsBalken, dömes 
att för detta sitt brott, sig sjelf till straff och andra till varning, gifva lif för 
lif och varda halshuggen !... I. 
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Intressant att notera var att häradsrättens ordförande L E Westblad till utsla
get bifogade en från detta utslag avvikande uppfattning. Han hävdade att: 

I ... I fastän serdeles besvärande och gifvande inre v isshet att Ö sterman 
tilldelat Sofia Larsdotter det sår, hvaraf hon döden ljutit, dock icke inne
fatta full laga bevisning; Wid hvilket förhållande Ordföranden fann Öster
man icke i brist deraf kunna till ansvar i denna del af målet fallas, utan 
borde saken lemnas till framtiden, då den kunde uppenbar varda /.../. 

Svea Hovrätt återförvisade målet till häradsrätten för ny prövning.390 Målet 
återupptogs för sista gången vid Sundbo häradsrätt den 6 juli 1850. Vid detta 
tillfälle hade dessutom de efterlysta vittnena kommit tillrätta, vilket innebar 
att såväl Helena Wallgren och Sofia Larsdotters syster Anna Maria Lars
dotter som Östermans 'fasteqvinna' Ulrika Fredrika Pettersson nu var 
närvarande. Dessa hade blivit gripna i Värmland och därefter förpassade till 
länshäktet i Örebro. Helena Wallgren, som hördes först hävdade att anled
ningen till att bråket uppstått på torpet hade varit att Sofia tillgripit en 
snusdosa som tillhörde Österman. När tvisten efterhand övergick till "fullt 
gräl" hade Wallgren gått ut med sitt barn som var sjukt. Hon återvände in i 
stugan först efter en stund. Då såg hon Sofia Larsdotter sitta på en soffa med 
blod rinnande från ett sår mellan näsan och vänstra ögat. Hon hade dessutom 
blivit skuren på insidan av högra handens fingrar. Någon i sällskapet 
hävdade att Österman skurit henne. Efter att Helena Wallgren tillsammans 
med sitt barn och systersonen Krans morgonen därpå lämnade torpet som de 
sista i sällskapet, träffade de under vandringen söderut samman med Öster
man och Ulrika Pettersson längs vägen mot Medevi hälsobrunn. De följdes 
sedan åt till ett ställe något söder om hälsobrunnen. Sedan man druckit 
brännvin där blev Wallgren av Österman tillfogad flera hugg med en kniv. 
Vilka personer som i övrigt fanns närvarande vid detta tillfälle kunde hon 
inte uppge. Hon lämnade snabbt Östermans sällskap efter denna händelse. 

Frågor ställdes givetvis till Wallgren om den kniv som figurerat i målet. Hon 
sade sig inte ha märkt att någon i sällskapet haft någon kniv förrän en kniv 
användes för att dela sönder det fläsk man förtärde vid ankomsten till 
Dalmarksgrind. Wallgren visste dock inte om den tillhört Österman eller 
Ulrika Pettersson. Hon kunde inte heller säga om någon av dem varit försedd 
med kniv "under oväsendet". Wallgren försäkrade dock att Sofia Larsdotter 
inte på något sätt blev skadad i samband med ett slagsmål mellan de två som 
skulle ha ägt rum vid Milltorp. Hennes sår uppkom efter ankomsten till 

390 Någon skrivelse från Svea Hovrätt som rörde detta tillfälle fanns dock inte inneliggande i 
rättegångshandlingarna. 
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Dalmarksgrind. I övrigt var såväl hon som de övriga så påverkade av bränn
vin att hon inte hade mer att säga om "wåldsupträdet" än vad hon redan sagt. 
Nästa person att vittna var Sofia Larsdotters syster Anna Maria Larsdotter, 
som för sin del visserligen uppfattat att Sofia blivit sårad vid ögat och i 
handen, men hon hade inte sett vem som tillfogat henne såren. Hon var dock 
"fullkomligen öfVertygad" om att Österman var skyldig till detta då ingen 
annan i sällskapet innehade kniv. När Helena Wallgren några dagar efter 
denna händelse anslöt sig till det sällskap i vilket Anna Maria ingick, skulle 
hon ha nämnt att hon varit tvungen att lämna Österman, eftersom hon blivit 
"huggen med knif och eljest misshandlad" av honom. 

Östermans 'fasteqvinna' Ulrika Fredrika Pettersson påstod att hon vid det 
aktuella tillfallet på torpet varit "mycket öfverlastad" av brännvin. Hon kom 
varken ihåg någonting om vad som hände där eller vad som orsakade att 
Helena Wallgren varit blodig i ansiktet och på händerna när hon lämnade 
Österman och henne söder om Medevi hälsobrunn. 

Sedan samtliga de tre som hörts intygat att Sofia Larsdotter varken haft 
några sår vid ena ögat eller i ena handen innan hon anlände till Dalmarks
grind, inkallades ytterligare ett antal vittnen. Man uppehöll sig till att böija 
med vid tiden innan de olika sällskapen ankom till Dalmarksgrind. Arren-
datorn Jan Fredrik Jansson i Krasbäck, som Österman i sitt brev till rätten 
begärt att inkallas som vittne, berättade att flera för honom okända kvinnor 
hade vistats i hans bostad den 5 april "der de upfört sig anständigt". Drängen 
Anders Petter Persson, även han hemmahörig i Krasbäck, hade samma dag 
med häst och åkdon färdats förbi grannbyn Milltorp. I en hage hade han sett 
hur Sofia Larsdotter legat över Helena Wallgren och med ena handen slagit 
henne i huvudet. Drängen hade därför skyndat fram och skilt dem åt. När 
han senare på dagen återvänt hem till Krasbäck, fick han se samma kvinnor i 
nytt handgemäng. Även denna gång, men nu tillsammans med en annan 
person, skyndade han fram till dem och särade på dem. Han märkte då att 
Helena Wallgren var skadad i ansiktet. Däremot såg han inga sår hos Sofia 
Larsdotter, som dock var blodig. Någon kniv syntes inte till vid något av 
tillfällena. På aftonen hade sällskapet tagit sig till Snörum och Knölan. Då 
inga män skulle ha befunnit sig på dessa platser, begav sig ovannämnda 
arrendator och dräng dit, arrendatom "i egenskap af ordningsman". Han ville 
ta rätt på dessa personers namn och 'hemvist' och samtidigt förekomma 
eventuella våldsamheter. Kvinnorna hade dock uppfört sig "tyst och stilla" 
och dessutom erhållit 'natthärbärge' hos torparen Carl Carlsson. I Sofia 
Larsdotters ansikte, som vid ankomsten till torpet i Knölan tvättades rent, 
fanns inget sår. Däremot hade Helena Wallgren skärsår i ansiktet. 
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Medan Österman efter dessa vittnesmål förklarade att han inte önskade få 
fler vittnen hörda, ville åklagaren mena att de senaste vittnesmålen ytter
ligare styrkt honom i den uppfattningen att Sofia Larsdotter varit oskadd när 
hon ankom till Dalmarksgrind. Österman sade då att: "det gjorde honom 
detsamma af hvilken hon blifVit skadad, då han vore dertill oskyldig, samt 
att det väl vore möjligt att hon under sitt vid våldsupträdet varande rusiga 
tillstånd skadat sig sjelf'. Samtidigt som han anhöll om att målet nu "måtte 
företagas till slutligt afgörande", förnekade han att han skulle ha överfallit 
och "förfördelat" Helena Wallgren på det sätt som hon beskrivit. Helena 
Wallgren vidhöll sin berättelse men kunde inte uppge vilka som bevittnat 
händelsen då hon inte kände dem. Sedan rätten upplystes om att stället där 
Österman skulle ha 'överfallit' Helena Wallgren hette Baggby och låg inom 
Östergötland, överlämnade åklagaren målet för avgörande. Han yrkade på att 
Österman "måtte pröfvas saker till ansvar för vållande till Sofia Larsdotters 
död". 

Rätten fann att Österman var: 

!... ! lagligen förvunnen att hafva tilldelat Sofia Larsdotter det sår hvarest 
hon enligt Stads Läkaren Herr Medicine Doktorn och Kirurgie Magistern 
J. W. Lagerstedts, efter å Stina Larsdotters döda kropp verkställde besigt-
ning och obduction, afgifne embetsbetyg den 21. April förlidne år aflidit. 
I följd hvaraf Öster man pröfvas saker att för det han sålunda orsa kat 
annans död enligt 39. Cap. 2. §. Missgernings Balken ansvara /.../. 

Beträffande den del av målet som rörde Helena Wallgren gjorde rätten 
följande tillägg: 

Men som Österman är angifven att hafva med knif sårat Helena Wallgren 
och nu uplyst blifvit att det ställe i närheten af Medevi hälsobrunn hvarest 
berörde wåld timat, är beläget inom Östergöthlands län och således utom 
denne HäradsRätts Domvärjo; altså varder Österman förvisad att för 
sagde brott unde rgå ran sakning vid veder börlig Dom stol samt slut ligen 
dömas, der han sist lagföres /.../. 

Även denna gång reserverade sig rättens ordförande Westblad. Målet över
fördes till Aska häradsrätt inom Östergötlands län där målet slutligen av
gjordes den 7 september 1850.391 Helena Wallgren hade transporterats från 
Örebro 'slottshäkte' inför detta tillfälle. När det gällde den skärmytsling där 
Wallgren blivit knivskuren framkom inget nytt. Något "synligt märke" i 

391 Uppgifterna här är hämtade ur dombok för Aska häradsrätt, Ala: 132, förvarad vid Lands
arkivet i Vadstena. 
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hennes ansikte kunde inte spåras. Österman erkände att han "efter intaget 
bränvin och upkommen ordvexling samt gräl med henne, i rusigt tillstånd 
gifVit henne 3. å 4. knifstyng i ansigtet" och att han var beredd att 'under
kasta sig påföljd' för detta. För vållande till Sofia Larsdotters död förklarade 
häradsrätten Österman "i ena bot skyldig till lifvets förlust och förthy böra, 
genom halshuggning, lif sitt mista". Sedan Österman fått höra domen, gjorde 
han följande deklaration: 

I ... I [D]å han en längre tid / ... / i afseende på målet vid Sundbo Hrt, 
krånglat, han nu ville, kommen till besinning, vidgå, att han verkligen 
tilldelat pigan Sofia Larsdotter det hugg eller sår, hvarför han vid nämnde 
Hrt undergått ransakning, tilläggande likväl, att annan person honom 
dervid biträdt /.../. 

Österman sändes därefter till Linköpings slottshäkte för att 'avbida' Svea 
Hovrätts prövning av målet. Den 14 november 1850 ankom Svea Hovrätts 
utslag med för Österman nedslående besked. Hovrätten ändrade inte härads
rättens dödsdom. Den 18 januari 1851 avsändes på Östermans begäran en 
nådeansökan till Högsta domstolen och den 28 april kom utlåtandet från 
denna instans. Österman erhöll nåd från dödsstraffet och dömdes till 28 
dagars fängelse på vatten och bröd, 'stor uppenbar kyrkoplikt' och fästnings-
arbete på Carlstens fästning under sitt återstående liv. Efter att således först 
ha genomgått fängelse på vatten och bröd och därefter den 'uppenbara 
kyrkoplikten', avsändes Österman den 6 juli via Jönköping till Carlstens 
fästning.392 

"Bettlare och kringstrykare" och formell kontroll 
Den tämligen löst sammanhållna grupp som framträder i detta fall bestod av 
personer som otvetydigt befann sig på, vad myndighetspersoner och många 
andra skulle mena vara, 'samhällets skuggsida'. Det rör sig om en grupp 
människor som saknade fasta punkter i sina liv. Det kan tyckas något para
doxalt att de, när de upplevde att deras lösdrivartillvaro var hotad i samband 
med att de blev efterlysta som vittnen, uppenbarligen sökte sig till sina 
hemtrakter. Så gjorde Kjellsten, vilket ledde till att han greps, och så gjorde 
även de här inblandade kvinnorna. Västra Värmland var exempelvis 'hem
trakter' för merparten av personerna i gruppen. Att söka sig till de sociala 
miljöer där man antagligen var känd som lösdrivare och där man kanske fått 
stämpeln 'tattare' borde ju ha inneburit, att man medvetet utsatte sig för 

392 Fångrulla, stamrulla sam t korr espondens mel lan Lin köpings läns fängelse, Ör ebro läns -
fangelse samt befallningshavande i Linköping. Kopior av handlingar förvarade vid Landsarki
vet i Vadstena. 
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risken att bli gripen. Kanske var det dock så att det invanda och förtrogna 
trots allt betydde en del för dessa personer. Eller var det så att de helt enkelt 
inte spekulerade i att myndigheternas 'armar' eventuellt kunde vara så pass 
långa att de nådde till en annan del av landet? 

Som huvudperson i detta fall måste man utan tvivel betrakta Gustaf Öster
man, eftersom han var den som tilltalades för att med kniv dödligt ha sårat 
en av kvinnorna i det tolv personer stora sällskapet, Sofia Larsdotter. I rätte
gångshandlingarna blev han genomgående och på ett ringaktande sätt titu-
lerad 'hästskojare'. Hans uppträdande under rättegången kännetecknades av 
'anmärkningsvärd fräckhet och kallsinnighet'. Detta påminner i hög grad om 
hur Kjellstens uppträdande beskrevs i det mål som inleder boken. 

Österman ägnade sig tydligen under en stor del av sitt liv åt bytesaffärer med 
'småvaror' och med hästar, dvs den typ av verksamheter som i så hög grad 
förknippades med den grupp som under sekler kom att betecknas som 
'tattare'. I övrigt finns i handlingarna inga närmare detaljer om hur denna 
samling personer med Österman som centralfigur överhuvudtaget försörjde 
sig. Det framkommer inte heller att Österman vid tiden för den aktuella hän
delsen var sysselsatt med någon handel med 'småvaror'. 

Man kan till att bölja med föreställa sig de scenarier som kunde uppstå när 
den här aktuella gruppen framemot aftonen anlände till någon by för att söka 
natthärbärge. När gruppen väl anlänt till det torp eller den backstuga man 
utsett, sökte sig till att bölja med någon eller några få i sällskapet fram till 
torparen eller backstugusittaren och bad om lov att få övernatta. När Öster
man fanns med kan vi utgå ifrån att han, tillsammans med en av kvinnorna 
som utgav sig för att vara hans hustru och möjligen dessutom med barn i 
famnen, skötte förhandlandet. Därefter anlände resten av sällskapet som i 
just detta fall visade sig omfatta mellan fem och tolv personer. Och då var 
det givetvis för sent för den arme torparen eller backstugusittaren och dennes 
hustru att mota ut det självrådiga sällskapet ur torpet eller backstugulängan. 
Man kan mot bakgrund av vad som framkom i rättegångshandlingarna anta 
att sällskapet tog sig allt större friheter i takt med att det vanligtvis i rikligt 
mått anskaffade brännvinet mer och mer satte sina spår i sinnena, som ju 
fallet var på torpet Dalmarksgrind. Eller så uppförde man sig 'tyst och stilla' 
efter att tidigare under dagen ha 'rasat ut' i aggressioner mot varandra, vilket 
tycks ha varit fallet i samband med att sällskapet övernattade i Knölan två 
dygn innan tillvaron för sällskapet nådde en dramatisk vändpunkt. 

Uppenbarligen fanns det vid denna tid hushåll på den svenska landsbygden 
som gav sådana här sällskap tillåtelse att övernatta. Om det var generositet 
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eller rädsla som låg bakom den beredvillighet som delar av allmogen upp
visade är svårt att bedöma. Hur som helst måste detta forhållande betraktas 
som något anmärkningsvärt med tanke på de restriktioner som vid denna tid 
förelåg i enlighet med 1846 års stadga. Det finns nämligen anledning att anta 
att det här rörde sig om människor som både m a p de sannolikt smutsiga och 
kanske nedblodade kläder som man i ur och skur bar på tillsammans med 
deras numerär och deras allmänna uppträdande måste ha tett sig socialt upp
seendeväckande i de flesta sammanhang. Från en etnologisk undersökning 
genomförd år 1942 kan man hämta följande beskrivning av människor som 
sannolikt har likheter med dem vi talar om här: 

Stackarna / ... / de voro så gråa och smutsiga om händerna och ansiktet 
med och som de luktade illa, man fick öppna dörrarna när de var gångna. 
De lågo ju alltid med kläderna på, så nog blev lukten illa och ohyra hade 
de, riktiga klädlus, stor a, flata !... I v i kunde inte låta dem komma in, vi 
voro ju så rädda för deras lus /... /,393 

Som framgår av detta citat var inte dessa kringvandrande människor väl
komna överallt. Sällskapet representerade dessutom, med de mått som var 
gängse bland myndighetspersoner, en asocial livsföring i form av lösdriveri 
som ju då var kriminaliserat och som i den dåtida allmänna debatten av 
många betraktades som en 'samhällsfara', låt vara att denna allmänna debatt 
knappast nådde de enskilda torpstugorna men möjligen predikstolarna. 

Den formella kontrollen tycks i vilket fall som helst ha varit förhållandevis 
måttligt framträdande i de sociala sammanhang där gruppen de facto rörde 
sig. Birgitta Svensson menar, efter att ingående ha studerat ' tattarnas växel
spel med den centrala maktnivån', att den formella kontrollen under 1800-
talets första hälft inte var speciellt effektiv och att den informella dessutom 
var stadd i upplösning.394 Eller var den knappt skönjbara formella kontrollen 
något som kännetecknade de delar av landet det här är frågan om? Å ena 
sidan rörde det sig knappast om någon genuin glesbygd 'långt bortom 
allfartsvägarna'. I stället framträder de aktuella landsbygdsområdena i rätte
gångshandlingarna både som förhållandevis tätbefolkade och som delar av 
vad som torde ha betraktats som landets kärnområden. Å andra sidan var just 
det här aktuella området beläget kring en länsgräns. Det låg således i 
utkanterna av såväl de två aktuella länens 'befallningsområden' som de två 
häradernas 'domväijo'. Man kan via vittnesuppgifter och gruppens egna 
berättelser följa gruppens vandringar närgånget fram till dess att Sofia Lars-

393 Ibid: 113. Undersökningen genomfördes 1942 i Nordiska museets regi. 
394 Ibid: 132. 
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dotter avled. Då kan man konstatera att utövande av formell kontroll endast 
förekom vid två tillfallen. Ett av dessa inträffade när Helena Wallgren till
sammans med Sofia Larsdotters syster Anna Maria greps i Askersund, möj
ligen såsom misstänkta för lösdriveri. Det andra representeras av den arren-
dator som såg sig själv som 'ordningsman'. Han var beredd att ingripa om 
sällskapet fortsatte sina 'slagsmål och oljud' när man rörde sig mot trakter 
där männen i byn antogs vara frånvarande. Vid det senare tillfallet vidtogs 
för övrigt inga sådana ingripanden, eftersom han konstaterade att allt för
löpte 'lugnt och stilla'. I övrigt tycks sällskapet ha kunnat röra sig tämligen 
oantastat i det sydsvenska landskapet. 

Av handlingarna i målet framgår, att sällskapet både kunde förhandla sig till 
natthärbärgen och att man hade tillgång till både mat och rikligt med bränn
vin. Hur gick detta ihop? Hur ordnades deras tillvaro map kost och logi? 
Av vistelsen i Dalmarksgrind att döma ordnades mat och brännvin på annat 
håll än hos den fattigtorpare de huserade hos. Österman själv hade uppenbar
ligen kontakter. Åtminstone tycks det ha varit så eftersom han under vistel
sen vid torpet vid två tillfallen sökte sig till ortens förtroendeman, d v s en 
nämndeman som bodde där. Men var det enbart social kompetens och 
'förslagenhet och fräckhet' som gav dem dessa favörer, eller hade de i sin tur 
något att erbjuda sina 'värdar' i utbyte? Om detta står ingenting att finna i 
rannsakningshandlingarna. 

Fallet ger vid sidan av dessa reflektioner anledning att fundera över den ut
slagna kvinnans situation i 'det gamla bondesamhället'. Svante Jacobsson 
konstaterar utifrån studier av de myndighetshandlingar från Stockholm med 
omnejd, som kommit till några decennier senare, att "de manliga lösdrivarna 
I ... ! i regel var bettlare eller kringstrykare 'från ort till annan"', medan de 
kvinnor han fann uppgifter om i dessa handlingar "nästan undantagslöst 
[var] av den kategori [som var] mer eller mindre bofasta".395 Bofasta kan 
man dock knappast kalla den grupp kvinnor som detta fall illustrerar. Dåvar
ande lagstiftning uppehöll sig bl a vid kvinnans eventuella 'skörlevnad', d v 
s det levnadssätt som enligt lagen ofrånkomligen skulle leda till "våda för 
allmän ordning och sedlighet".396 För att betraktas och även behandlas som 
lösdrivare krävdes när det gällde kvinnan dessutom att hon både saknade 
möjligheter och vilja att försöija sig. Jakobsson fortsätter: 

395 Jakobsson 1984:148. 
396 Ibid. 
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Om skörlevnad faktiskt gav henne medel till uppehället och hennes för
måga att förskaffa sig arbete på "ärligt" vis var ingen eller ringa, förelåg 
inte alla I . .. I stadg ade förutsättningar för "behandling" som lösdrivare. / 
... / Att besluta om eller döma till lösdrivarbehandling på grund av 
åberopade anhållandeorsaker, såsom supigt eller oordentligt levnadssätt, 
vilket kan sägas i själva verket ha skett, var inte lagligt.397 

En del reflektioner och frågor inställer sig: Trots att kvinnorna som beskri
vits levde sina liv på sätt, som skulle kunna betecknas som 'skörlevnad', var 
detta tydligen inte tillräcklig grund för att behandla dem som 'lösdrivare' 
enligt den dåtida lagstiftningen. Kanske var dessa, av Jakobsson påtalade, 
'luckor' i lagstiftningen orsaken till att de aktuella kvinnorna så pass 
bekymmersfritt kunde röra sig bland allmogen på den svenska landsbygden. 
Kanske var det dessutom så att Österman, som ju uppenbarligen måste 
betecknas som en förslagen person, utnyttjade detta förhållande i eget syfte, 
och att han därför omgav sig med kvinnor för att själv gå fri och således inte 
bli behandlad som lösdrivare. Den "[mjedkänsla och ansats till hjälpsamhet" 
som Jakobsson påstår sig ha funnit när det gäller såväl länsmannens som 
befallningshavandes verksamhet på 1880-talet kanske i själva verket inte 
sträckte sig speciellt långt. Sociala sammanhang i vilka kvinnor uppenbar
ligen for illa och sannolikt utnyttjades, som i föreliggande fall, uppmärk
sammades tydligen inte. Berodde detta på att även denna del av lagstift
ningen och lagtillämpningen helt enkelt var 'patriarkalt' tänkt och 'patriar
kalt' praktiserad, att männens villkor som 'den normale' familjeförsörjaren 
uppmärksammades medan socialt utslagna kvinnors villkor helt enkelt åsido
sattes? Fler sociala sammanhang i vilka kvinnor på den svenska landsbygden 
förekommer med levnadssätt som skulle kunna betecknas som 'skörlevnad' 
borde studeras, innan man kan dra några mer långtgående slutsatser kring 
detta. Det tycks dock vara så att 1800-talets lagstiftning om lösdriveri i första 
hand gällde män, och att myndigheternas syften med denna lagstiftning först 
och främst var att med restriktioner, institutioner och annat förmynderi 
skydda samhället från de misshagliga männen. Till männen knöt man tradi
tionellt skyldigheter och ansvar och samtidigt var det männen som först och 
främst kunde förväntas störa 'den allmänna säkerheten'. De kvinnor som 
förde en lösdrivartillvaro befann sig i en form av 'frizon' bortom myndig
heternas förmynderi och omsorger. Omsorgen om att 'återbörda de misshag
liga' tycks, trots alla uttalade föresatser, att döma av det som framkommit 

397 Ibid: 149. 
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utifrån detta fall och med hänsyn till gällande lagstiftning mot lösdriveri, ha 
varit en andrahandsfråga.398 

När en uppgörelse mellan några "hästskärare" urartade 
Helger och marknadsplatser 
Den 20 oktober 1859 sammankallade Sollefteå tingslag till urtima ting vid 
Hallsta tingställe i ett mål med inslag som på många sätt överensstämmer 
med det som redan avhandlats i kapitlet. Såväl de tre som blev tilltalade for 
dråp eller delaktighet i dråp som mordoffret hade nämligen som karaktärer 
flera beröringspunkter med de personer som figurerade i målet mot Gustaf 
Österman. Detta återkommer vi till i den efterföljande diskussionen. 

De händelser som var upprinnelsen till den nu aktuella rättssaken utspelade 
sig i nära anslutning till Sollefteå höstmarknad. Överhuvudtaget tycks de 
årliga höstmarknaderna, som inföll under mikaelihelgen, ha varit viktiga 
samlingspunkter för en stor del av den svenska allmogen åtminstone fram till 
1900-talets böljan. Detta gäller av allt att döma även de som blev benämnda 
'tattare', som den huvudåtalade i förra fallet kallades, eller 'hästbytare', som 
nyckelpersonen i nedanstående mål titulerades.399 

Mikaelihelgen var speciellt viktig i mellersta och norra Sverige. Den ingick 
tillsammans med jul, påsk, pingst och midsommar bland de riktigt stora 
högtiderna förr. I själva verket lär den ha firats redan under tidig medeltid,400 

även om den avskaffades som helgdag av Gustaf III år 1773.401 Visserligen 
vittnar benämningen på helgen om ett kyrkligt ursprung. Det var dock 
framför allt av mer materiella skäl som mikaelihelgen kom a tt upphöjas till 
att bli en av de stora helgerna i det gamla bondesamhället. Den inföll vid en 
naturlig gränsperiod på året, efter skördearbetet men innan vinterarbetena 
tog vid, och hade sin 'vårliga' motsvarighet i vårfrudagen när liknande verk
samheter förekom. I själva verket utgör mikaelihelgen en god illustration till 

398 Birgitta Svensson tycks ha kommit till liknande slutsatser. Hon nämner nämligen följande: 
'Tvånget att ar beta och stå un der hus bondes öve rinseende gälld e för alla. Ta ttarkvinnorna 
omfattades dock av allt att döma inte av detta". Svensson 1993:120. 
399 Se även ibid: 118. 
400 Folklivsforskaren Sigfrid Svensson menade att: "[m]ickaelidagens betydelse I ... I under
ströks redan av bestämmelser i de gamla landskapslagarna". Svensson 1972:118. 
401 Eskeröd 1953:171. Mikaeli eller 'mickelsmäss' inföll traditionellt den 29 september, 
mycket p g a att sista veckan i september gammalt tillbaka var den lagstadgade flyttningstiden 
för tjänstefolket. Efte rsom denna flyttningsdag vid 1800 -talets böljan och av pra ktiska skäl 
flyttades till den 24 oktober, kom detta datum på många håll att vara förknippat med 'mickels
mäss'. Om detta, se Berg & Svensson 1969:146-147. 
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den koppling mellan, vad etnologen Orvar Löfgren kallar för, "naturar och 
arbetsår", som gjorde att tiden i bondesamhället kom att bli "rytmisk och 
repetitiv, men framför allt I... I inte mekanisk",402 som ju snarare förknippas 
med 'det moderna'. Eskeröd förklarar mikaelis position som helg på följande 
sätt: 

I . .. I [F] rån 1723 och än da fram till 1819 har m ikaeli va rit den lag 
stadgade flyttningstiden i närmaste anknytning till första vinterdag i äldre 
tradition. Tjänarna skulle vid denna tid ha sin frivecka efter mikaeli-
söndagen antingen de skulle flytta eller inte. De hade då sin bostad och fri 
kost hos husbondefolket. Tjänar na kunde känna vila och frihet efter allt 
slit under året med jorden och djuren. De tre faktorer[na], fåbovistelsens 
slut eller betesgångens upphörande, den inbärgade skörden och ledig ung
dom, måste ju vara de bästa möjliga förutsättningarna för gille och fest. I 
övre Sverige har också mikaelsmässan räknats till årets allra största fester, 
nästan jämförlig med julen.403 

Två andra företeelser hörde enligt Eskeröd intimt samman med denna helg, 
kyrkhelgen och marknaderna. Den blev 'brudmarknad' för dem som hade 
planer på att gifta sig, men speciellt i norra Sverige måste helgen främst 
betraktas som en slåtter- och skördefest.404 

Den aktuella marknaden i föreliggande fall, den som ägde rum strax utanför 
Sollefteå, arrangerades vid två tillfallen under året. Förutom vid mikaeli-
helgen, eller i månadsskiftet september/oktober, ägde den även rum under 
'pålsmässotiden', som inföll i slutet av januari. Om intrycken från ett mark-
adsbesök vid den senarenämnda vintermarknaden berättar prosten och same
missionären Petrus Laestadius följande: 

Sollefta Marknad, som hålles Pålsmässotiden och är namnkunnig i hela 
Ångermanland samt besökes af Marknadsfarare från snart sagdt alla 
Socknar i det Landskapet har oc k gått för sig på vanligt vis. En stor 
myckenhet Jemtlänningar komma ock hit till någon del med egna varor, 
men för det mesta med hästar samt Sill och torr fisk från Norrige.405 

Efter att ha konstaterat att hästmarknaden utgjorde det viktigaste inslaget, 
nämner Laestadius att hästarna vid hans besök var särskilt dyra. Han här
leder detta till foderbristen året innan. Däremot var smöret vid hans besök 

402 Frykman & Löfgren 1979:23. 
403 Eskeröd 1953:178. 
404 Ibid: 179. 
405 Koncept till notise r om marknader i orten på nyå ret 1841, Petr us La estadius cit erad i 
Nordberg, 1974:461. 
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påfallande billigt "genom speculanternas fruktan för en smörlast som blifvit 
vinterliggande i Rathan, men förmodligen finnande vinterquarteret tråkigt, 
böljat tåga landsvägen söderut".406 Här får man således en god illustration av 
hur vittomfattande betydelsen av en sådan helg kunde vara. Smöret härrörde 
antagligen från Finland och Ratan är beläget vid gamla kustlandsvägen tre 
mil nordost om Umeå. De vägar man måste ta för att fardas sträckan mellan 
Sollefteå marknadsplats och Ratan motsvarar 30 mil. Laestadius avslutar sin 
beskrivning av den aktuella marknaden på följande sätt: 

Men à propos om hästar å Sollefta Marknad, så hade ock ett kräk benämd 
lilla hund infunnit sig der, i allsköns tysthet förstås. Han blef dock olyck
ligtvis uppsnokad af den stora Kronvarge n Fiscalen och lärer af ho nom 
blifvit illa tilltygad. Hans värda gäster, som lära hafva varit många nog, 
togo till storce delen flykten ut genom fenstret, so m derigenom blefvo 
massacrerade. !... /.407 

Av en fotnot får man klart för sig att detta 'kräk' i själva verket var ett 
hasardspel benämnt 'biribiri' som var förbjudet enligt lag. Läroverks
adjunkten Arne Nordberg refererar dessutom till en annan källa som beskri
vit det tumult som uppstod kring uppdagandet av hasardspelet. I tidningen 
'Alfwar och Skämt' från år 1841 förekommer nämligen följande, enligt 
Nordberg, "rättframma beskrivning": 

'Länsmannen i Sollefteå, Sjödin' [skulle ha] skickat si n dräng till spel
lokalen och låtit denne låtsas vilja deltaga i spelet, 'hwarvid tilldrog sig , 
att första gången han lade pengar på taflan, tog han till de spelandes 
bestörtning allts ammans och skyndade åt dörren. Ljuset sl äcktes och de 
lycksökande togo sin reträtt genom fönstrena' I... /.408 

Marknaden var således inte bara den plats där folk från när och fjärran 
möttes, bytte varor och förmodligen i hög grad även utbytte åsikter. Den var 
också en 'arena' där, förutom mer traditionsbundna inslag, även allehanda 
nymodigheter, lagliga eller illegala, prövades i 'större sammanhang' än 
bland förtrogna i byagemenskapen. Ovanstående citat ger intrycket av att en 
sådan marknad måste ha varit en tämligen livlig tillställning, där handel 
blandades med allehanda upptåg och rent av illegala verksamheter, och där 
den lokala sociala ordningen kom att utsättas för en hel del prövningar. 

Ibid. 406 

407 ibid. 
408 ibid. 
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Den frapperande rörlighet som kännetecknade de inblandade personerna i 
målet mot Österman gäller i lika hög grad de inblandade i detta fall. Skill
nader finns dock. I det fall som nu skall beskrivas är det inte svårt att peka på 
funktioner som de tilltalade iklädde sig i bondesamhället. Man sysslade 
huvudsakligen med sådan verksamhet som var relaterad till hästar och var 
framför allt behjälplig med att flå och slakta, sysslor som normalt var miss
aktade bland allmogen. De sociala relationer som dessa verksamheter gav 
upphov till ger därmed detta fall dimensioner som det tidigare fallet saknade. 

"Under vildt larm och skrik" 
Länsmannen Nils Sjödin förhörde den 28 september 1859 "hästskärarne" 
Hans Andersson Staf och Anders Henric Olof Hansson från Norge samt Carl 
Fredric Carlsson från Piteå. Av förhöret framgick att dessa personer dagen 
innan befunnit sig hos en "båtsman" eller torpare vid namn Jonas Tall i 
Granvåg, Sollefteå socken.409 Där fanns även den sedan dess försvunne Johan 
Sjöqvist "från Piteå eller Tåsjön". Gräl hade uppstått och någon eller några i 
sällskapet hade "mer eller mindre slagit och misshandlat" en annan häst-
skärare vid namn Anders Edvard Nielsen410 från Norge, som samma dag som 
förhöret ägde rum dessutom hade avlidit. 

Tillförordnade landsfiskalen P E Liedberg inledde i Granvåg en undersök
ning av orsakerna bakom Nielsens död. Följande kom då fram: En av de 
huvudmisstänkta för dödsmisshandeln, Hans Andersson Staf,4" som vid 
detta tillfalle titulerades 'hofslagare', berättade att han den 26 september till
sammans med sina fyra söner anlänt till torparen Talls 'stuga' där de fått 
logi. Dagen därpå begav han sig med sönerna den kvartsmilen långa vägen 
från stugan till Sollefteå marknadsplats för att byta hästar. Senare på aftonen 
återvände han till stugan. Dit anlände någon stund senare även Anders 
Edvard Nielsen, som vid ankomsten bjöds på två supar av Staf. Efterhand 
uppstod oenighet mellan de två och Nielsen tilldelade Staf flera slag så att 
denne två gånger föll omkull på golvet. Därefter gick Nielsen ut i 'förstugan' 
utan att Staf visste var han därefter tog vägen. Staf förnekade "helt och 
hållet" att han brukat våld mot Nielsen. 

409 Tall tituleras inled ningsvis i rannsakningshandlingarna 'båts man' men i de sen are till
komna handlingarna genomgående 'torpare'. Han kommer fortsättningsvis att tituleras 
'torpare'. 
4101 denna del av rättegångsprotokollet benämns den dräpte 'Nilsson', men eftersom han kom 
från Norge och då den norska namnformen Nielsen förekommer i senare upptecknade proto
koll, kommer han fortsättningsvis att benämnas Nielsen. 
411 Han benämns i denna utredning felaktigt Hans Andreas Staf. 
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Carl Fredrik Carlsson berättade att han träffat Staf på marknaden och då fått 
löfte om att även han kunde övernatta i Talls stuga. Han slog inte genast 
följe med Staf men kom senare på aftonen till stugan och träffade där 
samman med såväl Staf som Nielsen. Efter "välplägning och uppstådd ord-
vexling" mellan Staf och Nielsen blev Carlsson vittne till det slagsmål som 
uppstod mellan dem, dock utan att han själv deltog i det eller hade märkt om 
slagsmålet lett till "svårare följder". Carlsson sade sig för övrigt inte känna 
till vem som kunde ha våldfört sig på Nielsen. 

Torparen Talls piga Anna Stina Andersdotter, som hela den aktuella tiden 
befunnit sig i stugan, nämnde att torparen Tall inte varit hemma på aftonen 
när slagsmålet ägde rum. Däremot fanns, förutom Staf och dennes söner, 
även de ovannämnda personerna Carl Fredric Carlsson och Anders Edvard 
Nielsen där samt dessutom en person vid namn Johan Söderqvist412 "från 
Tåsjö (eller Västerbotten)", som kallat Staf för "sin fader". Efter en del sup
ande hade man blivit ovänner och "både små och stor" hade kommit överens 
om att överfalla Nielsen. Man begagnade sig enligt pigan bl a av en väija 
och en läderpiska som man haft med sig samt av knivar och vedträn som 
fanns till hands i stugan. Slagsmålet inleddes i rummet i stugan, men av
slutades i 'förstugan' utan att pigan visste hur det förlöpte där och vem som 
möjligen då "mer eller mindre [hade] förgått sig". När förstugan i efterhand 
synades fann man blod såväl på golvet som på ytterdörren. 

Två kvinnor som båda funnits i Anders Edvard Nielsens sällskap under 
dennes färd till Sollefteå marknad hördes. Den ena, Brita Christina Fredfeldt, 
berättade bl a att hon kom till Talls stuga när slagsmålet i förstugan var i full 
gång. Hon hade då sett hur såväl Staf och Carlsson som de andra deltagit i 
slagsmålet och hur man "förenat sig om att omintetgöra" Edvard Nielsen. 
Hon hade dock inte sett vem som använt "mordvapnet", som förutsattes vara 
den omnämnda värjan. Den andra kvinnan i Nielsens sällskap, Fredfeldts 
dotter Anna Maria Olofsdotter, hade ännu mer att berätta än sin moder 
eftersom hon den aktuella aftonen varit inne i Talls stuga i sällskap med 
Nielsen, "med hvilken hon stått i närmare bekantskap", som hon enligt 
protokollet uttryckte sig. Hon hade blivit rädd när Carlsson och Staf talat om 
att mörda Nielsen, och hon begav sig därför ut från stugan och till den 
närbelägna landsvägen, där en häst med åkdon som tillhörde Nielsen stod. 
När hon befunnit sig där en stund hörde hon "jemrande rop" från Nielsen, 
som snart kom springande till åkdonet. Framme där beklagade han sig över 
att han hade blivit "mycket illa behandlad och 'stungen' af en sabel åt 
hjertat, så att han trodde sig deraf dö". Han bad därför Anna Maria att om

412 Det rådde uppenbarligen osäkerhet om dennes efternamn. 
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gående 'bistå' honom. Sedan hon hjälpt upp honom i åkdonet och sedan 
endast kört en kort sträcka fram till en grind som Anna Maria gick av för att 
öppna, föll Nielsen ur åkdonet och ner på landsvägen där han blev liggande 
till synes livlös. Det enda som Anna Maria då kom sig för att göra var att dra 
Nielsens kropp till vägkanten och därefter anskaffa hjälp i Granvåg. Nielsen 
forslades efterhand till hemmansägaren Magnus Westerlund, vars hemman 
låg i Västgranvåg en kvartsmil från Talls stuga. Såväl under färden som 
framme vid hemmanet hade Nielsen under svåra plågor beklagat sig över hur 
alla personer i Talls stuga hade överfallit honom. På morgonen påföljande 
dag avled han. 

Efter ytterligare förhör med samtliga inblandade i slagsmålet, 'var och en för 
sig', erkände såväl Staf och sönerna som Carlsson "under synbar ånger" att 
de på sätt som pigan Anna Stina Andersdotter berättat hade "förgått sig" mot 
Nielsen och "vore vållande till dennes död". När så den dödes kropp synades 
närmare fann man flera sår, "som utvisade obestridliga märken efter en till-
handavarande vätja". Denna väija erkände Staf att han ägde och även att han 
hade använt vid slagsmålet. Den hade han köpt av en bonde och därefter 
slipat. Samtliga inblandade i slagsmålet förpassades efter förhöret till läns-
fängelset i Härnösand. 

Obduktionen av den dödes kropp genomfördes den 15 oktober av t f provin
sialläkaren A W Charlier.413 Ur utlåtandet som skrevs efter denna obduktion 
kan följande hämtas: 

Med ledning af de wid liköppningen gjorde iakttagelser får jag förklara: 

lo Att det sår, som mellan 2dra och 3dje refbenen inträngt i bröstet och 
derstädes träffat lunga och hjerta, ovi llkorligen warit i och för sig död
ande genom den slutligen upphäfda hjertsaimnandragning, den hjert-
förlamning, hvilken hufvudsakligen till följe af hjertsåret, men t ill en del 
äfven genom blödningen blifvit en följd. 

413 Axel Wilhelm Charlier (1827-1908) var pr ovinsialläkare i Sollef teå distrikt när Staf och 
hans kompanjoner rannsakades vid Sollefteå häradsrätt. När prästernas roll i den rättsliga pro
cessen diskuterades i kapitel 1, berördes även matrikelskrivandet bland vissa yrkesgrupper. Så 
här stå r det i en läkarmatrikel om Ch arlier: "I sin kr afts dagar var Charlier en d ugande och 
energisk läkare, särskilt anlitad för bröstsjukdomar och i besittning av allmänhetens obegrän
sade förtroende. Med sin m artialiska hållning och sin kr aftiga gestalt, sitt b öljande vi ta hår 
och Kaiser Franz-Joseph-skägg såg han ut som en bild av styrkan själv, och hade också ända 
till det allra sista en sällsynt andlig och kroppslig vigör" (Sveriges Läkarehistoria 1930:402). 

307 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

2o Att öfrige sår, under den korta tid inom hvilken döden kan anses hafva 
följt, endast i någon mån påskyndat Nielsens oundwikliga död genom den 
blödning, som ur densamma egt rum. 

3o Att de anmärkte Contusions skadorne här warit af ringa betydenhet. 

4o Att de å bröstet, buken och ryggen iakttagne såren kunna ha blifvit 
tillfogade med den wid besigtningstillfållet förewisade wäijan /.../. 

Därefter förevisades väijan, som var "1 % aln lång med faste, hafVa 1 aln 
lång klinga och wara temmeligen skarpslipad 1/8 aln vid spetsen".414 

Först att rannsakas i rätten var Hans Andersson Staf, som inledningsvis blev 
ombedd av den för målet utsedde åklagaren, länsman Sjödin, att berätta om 
sig själv. Staf uppgav att han var född 1793 i Lissö 'Prestgäll' i Gudbrands-
dalen. Han hade befunnit sig i föräldrahemmet till dess han var 16 år 
gammal, då han begav sig "ut på resor att utskära hästar". Med denna 
sysselsättning hade han rest både i Sverige och Norge. År 1842 ingick han 
äktenskap i Ibbestads 'prästgäll' med Carin Olofsdotter, med vilken han 
hade fyra söner som var mellan åtta och sjutton år gamla. 

När så rannsakningen kom in på förhållandet mellan Staf och den efter miss
handeln avlidne Anders Edvard Nielsen, hade Staf följande att berätta: Han 
hade mött Nielsen längs landsvägen under s in resa från Norge denna höst, 
dels i Svegs socken, Härjedalen, och dels i Färila socken, Hälsingland, då 
Nielsen var i sällskap med två kvinnor. Vid båda tillfällena hade endast häls
ningar växlats mellan dem. Något riktigt möte med Nielsen hade inte före
kommit förrän i Sollefteå, där Staf på aftonen den 26 september sett Nielsen 
med sällskap komma körandes i närheten av marknadsplatsen. Även för
middagen dagen därpå hade Staf sett Nielsen på marknadsplatsen utan att de 
växlade några ord. Vid sextiden på eftermiddagen samma dag hade Nielsen 
med en av kvinnorna kommit åkande längs vägen som ledde förbi Talls 
stuga, där ju Staf med söner befann sig. I syfte att stifta närmare bekantskap 
med Nielsen bad Staf en av sina söner att kalla in Nielsen för att få en sup 
brännvin, vilket Nielsen även hörsammat. 

Utan föregående dispyter och utan n ågon anledning överföll Nielsen Staf, 
som då var i fard med att klä av sig för att gå till sängs. Överfallet blev så 
oväntat att Staf utan att han hann sätta sig till motvärn kastades omkull över 
en "wedhop" som låg på golvet. Därefter sprang Nielsen ut men återvände 

414 En a ln motsvarar nära sex decimeter; väijans längd var således mellan sju o ch åtta deci
meter. 
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efter några minuter. Då anföll han återigen Staf och slog honom i golvet. 
Carl Fredrik Carlsson, korgmakaren Johan Sjöqvist och Stafs båda äldre 
söner, som ju alla fanns i rummet, skyndade till och drev Nielsen ut ur 
rummet, utan att Staf tillfogade Nielsen några skador som kunde ha för
orsakat hans död. Själv hade Staf stannat kvar i mitten av rummet när 
Nielsen drevs ut. De övriga som deltog i slagsmålet och som befann sig i 
förstugan där de försökte att mota iväg Nielsen, hade, som Staf menade sig 
veta, endast begagnat sig av vedträn. Han visste inte vem eller vilka personer 
som förföljt Nielsen ut i förstugan och inte heller vad som hände där i 
mörkret. Efter en stund hade samtliga utom Nielsen kommit tillbaka in i 
rummet och allt var tyst i förstugan. Staf trodde därmed att Nielsen tagit sig 
därifrån och att han själv kunde gå till sängs. Då rusade plötsligt "en mängd 
för Staf okände personer" in i rummet och motade ut honom och hans äldste 
son därifrån. De gick sedan till länsman Sjödin för att söka skydd där. 

Det måste ha framkommit att Staf sedan tidigare kände en av kvinnorna i 
Anders Edvard Nielsens sällskap, Brita Christina Fredfeldt. På framställd 
fråga deklarerade nämligen Staf att han stiftat bekantskap med henne senaste 
våren, då han på landsvägen mellan Sundsvall och Härnösand t räffat henne 
och hennes dotter. De två kvinnorna uppgav sig då vara från Jämtland. 
Sedan Staf och Fredfeldt kommit överens om att "träda i äktenskap med 
hvarandra", tog de sig tillsammans till Röros i Norge. Under färden dit erfor 
emellertid Staf, att Fredfeldt var "mycket begifVen på starka drycker". Han 
hade därför kommit fram till att han inte ville gifta sig med henne. 
Kvinnorna lämnades därför kvar i Röros, medan han själv reste tillbaka till 
Sverige med sönerna. Någon ovänskap förelåg dock inte mellan Fredfeldt 
och honom när de skildes åt och de hade inte heller träffats senare - om man 
undantar de flyktiga mötena i Härjedalen och i Hälsingland - innan de till 
slut sågs i Sollefteå. 

När det så gäller slagsmålet som föregick Nielsens död påstod sig Staf inte 
ha hört att denne gav ifrån sig något 'nödrop' innan han lämnade Talls stuga. 
Staf var visserligen ägare till den väija som förevisats rätten men sade sig 
inte ha använt den under slagsmålet. Själv hade han fått två sår på vänstra 
underarmen. Ärren efter såren visades upp inför rättens ledamöter. Åklagare 
Sjödin bekräftade att Staf redan den 27 september uppvisat dessa sår då Staf 
med söner kommit till honom. 

Nästa person att rannsakas var Hans Stafs äldste son, 17-årige Anders 
Hansson,415 som så länge han kunde minnas hade följt sin fader på dennes 

415 Hans fullständiga namn var, vilket redan framgått, Anders Henrik Olaus Hansson. 
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resor i Norge och Sverige. Vid något tillfälle för sex à sju år sedan hade han i 
Norge i faderns sällskap även bekantat sig med Nielsen. Anders visste dock 
inte om någon ovänskap rådde mellan Nielsen och fadern innan man anlände 
till Sollefteå. När man så kom in på händelserna i torparen Talls stuga 
berättade han följande: Såväl Nielsen som kvinnan denne då hade med sig 
hade kommit in i stugan. Kvinnan fanns dock inte längre där inne än vad 
som krävdes för att tända sin pipa. Anders' version av vad som därefter 
hände var mer detaljerad än faderns. När Nielsen druckit upp supen han fått 
överföll han Staf, som då höll på att klä av sig. Ingen "ordvexling" hade 
förekommit mellan de två innan detta hände. Staf kastades omkull på golvet 
varpå Nielsen gick ut ur stugan. Förutom vad som redan framkommit kring 
detta erkände Anders att han grep tag i ett vedträ och slog Nielsen över ena 
benet. I övrigt sade sig Anders inte veta om den tidigare flera gånger om
talade väij an hade använts vid slagsmålet. Han medgav dock att han sett 
fadern med den i handen när Nielsen redan sprungit ut. 

Nästa person att höras var Carl Fredrik Carlsson. Han berättade att han var 
26 eller 27 år gammal och född i Malmby, Lycksele socken. Hans föräldrar 
var nybyggaren Didrik Wilhelm Fridström och dennes hustru Ingeborg 
Wallsta. Tillsammans med fem av sina syskon hade Carlsson "för längre tid 
sedan" lämnat Malmby och sedan dess fört "ett kringstrykande lif". Han 
visste dock inte var hans anhöriga nu befann sig och hade sedan han lämnat 
föräldrarna inte varit mantalsskriven överhuvudtaget. I stället hade han "rest 
såsom Hästskärare från det ena stället till det andra" och befunnit sig "än i 
Swerige och än i Norrige". Carlsson träffade Staf första gången på Sollefteå 
marknadsplats. Han hade sett Nielsen där tidigare men kände dock inte 
honom närmare. På uppmaning av Staf tog han in i Talls stuga för att 
tillbringa natten där. Efter endast en kort stund kom Nielsen in på inbjudan 
av Staf och drack upp den sup Staf gett honom. Carlssons berättelse om vad 
som sedan hände överensstämde med Anders', med undantag för att han inte 
sade sig ha hört att Nielsen brast ut i något "werop". 

Trots att de tilltalade nu uppmärksammades på att de uppgifter som de 
lämnat vid detta tillfälle inte överensstämde med dem som de lämnat tidi
gare, höll de fast vid sina senast avgivna berättelser. Åklagaren anhöll då om 
vittnesförhör. Först att höras bland den mängd vittnen som inkallats var den 
piga, Anna Stina Andersdotter, som befann sig i Talls stuga under tumultet. 
Hon berättade följande: Den 26 september hade Staf med sina fyra söner fått 
tillåtelse av henne att 'ta in' i stugan. Samtliga, med undantag av Stafs äldste 
son Anders, blev dessutom kvar där över natten. Följande morgon anslöt sig 
även Stafs äldste son till de övriga. När han anlände hade Staf frågat honom 
om han "funnit reda på Nielsen". Detta verkade han nu inte ha gjort och hade 
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inte heller fått klart för sig var denne befann sig. Staf begav sig då iväg till 
marknaden med sina söner och återkom först när skymningen inföll, då i 
sällskap med korgmakaren Johan Sjöqvist, som ju utgav sig för att vara son 
till Staf. En stund efter deras ankomst kom även Carl Fredrik Carlsson in i 
stugan. En av Stafs söner, som befann sig utanför stugan, kom snart också in 
och meddelade att han just sett Nielsen komma körande längs landsvägen. 
När Staf fick höra detta sade han att: "då ska vi bjuda in honom på en sup". 
Vem som gick ut och bad Nielsen att komma in kunde inte pigan minnas. 
Staf, som innan Nielsen steg in böljat klä av sig så att han endast hade på sig 
skjorta och byxor, letade bland sina saker på golvet rätt på något som han 
genast stoppade innanför skjortan. Samtidigt fattade Sjöqvist och de två 
äldre av Stafs söner tag i var sitt vedträ som de dolde under kläderna. Pigan 
kunde av detta sluta sig till att de avsåg "att anfalla Nielsen". 

Så snart Nielsen druckit upp den sup han fått av Staf hamnade de två i 'ord
växling' utan att pigan kunde uppge vem som startade bråket. Nielsen 
fattade snart tag i Staf och ville att de två skulle gå ut för att "uppgöra saken 
med hvarandra". Staf avböjde förslaget. När man bråkat ytterligare en stund, 
"derunder Staf medelst skjortans dragande öfver bröstet, tycktes försöka 
dölja vad han gömt där", böljade de två att slåss. Carlsson, Sjöqvist och de 
två äldsta av Stafs söner ingrep i slagsmålet genom att med vedträn slå 
Nielsen, som under "kampen" hamnat på golvet ovanpå Staf. Slagen gjorde 
att Nielsen snabbt kom upp från golvet och rusade ut genom dörren. Under 
de fem minuter Nielsen därefter var borta tog någon av Stafs söner upp 
väijan från golvet. Staf grep tag i den samtidigt som han yttrade: "tag hit den 
der, den är min, den skall jag hafwa". Nielsen kom tillbaka trots att man 
försökte mota ut honom med "höjda wedträd". Han rusade genast mot Staf 
och kastade omkull honom. Båda hamnade åter på golvet och även denna 
gång med Nielsen ovanpå. Återigen böljade Carlsson, Sjöqvist och Stafs två 
äldsta söner att slå Nielsen med vedträn. Såväl Nielsen som Staf tog sig 
snabbt upp från golvet. Nielsen drog sig baklänges mot dörren till förstugan, 
dit han nådde "under vildt larm och skrik" och förföljd av de andra. Pigan, 
som när tumultet startade sprang upp på en säng, kunde inte därifrån se vad 
som hände i förstugan, där "striden" fortsatte en stund "under skrik och 
buller". På grund av den "willerwalla som herskade wid dörren" fick hon 
inte klart för sig vilka som förföljde Nielsen ut i förstugan, men trodde inte 
att alla var där. Efter en stund blev det tyst därute och såväl Staf som 
Carlsson, Sjöqvist och Stafs två äldre söner återvände in i rummet. Staf bar 
då på väijan som var "nedsölad af blod" och sade: "han fick det nu, han lät 
aj". Carlsson var då beväpnad med en täljkniv. Ytterligare någon höll i en 
piska medan de övriga hade vedträn i händerna. När allt åter blev lugnt tog 
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Staf på sig sina kläder och sade att han skulle gå och betsla hästen för att fara 
efter Nielsen och "gifva honom mera". Sedan de andra avstyrt detta, sade 
Staf att Nielsen skulle få mer dagen därpå. Efter en stund kom "åtskilliga af 
byagrannarne" in i stugan och tvingade ut Staf och de andra. 

Med anledning av en del uppföljande frågor tillade pigan i sitt vittnesmål, att 
det varit tillräckligt ljust inne i stugan för att hon skulle kunna uppfatta vad 
som försiggick där, då "eld flammade uti den öppna spiseln". Hon hade 
ingen anledning att tro att någon bland deltagarna i slagsmålet skulle ha varit 
"öfwerlastade af rusdrycker" utan de tycktes vara "fullt rediga". Hon hade 
inte gett akt på om den kniv som Carlsson efter slagsmålet hållit i handen 
varit blodig och hade inte heller sett något "eggwapen" användas inne i 
stugan. Hon förmodade att Nielsens sår måste ha tillfogats i förstugan, där så 
mycket blod fanns efter slagsmålet att "deraf bildats en lok eller rännil", och 
att blod dessutom "sprutats" mot förstugudörren. Pigan nämnde avslutnings
vis att Nielsen tidigare på eftermiddagen stått en stund utanför Talls stuga 
och då sagt till pigan att han väntade på Staf, men då Staf inte visade sig 
körde han iväg mot marknadsplatsen. 

Efter vittnesförhöret med pigan blev de tilltalade åter rannsakade var för sig. 
Först i tur var Staf, som nu bl a medgav att han den 26 september sänt iväg 
sin äldste son Anders Henrik Olof till bonden Nils Hansson i Hjelta. Staf 
trodde att Nielsen skulle försöka få nattlogi där. Sonen skulle meddela 
bonden att han "inte borde hysa Nielsen under marknaden". Han ville för
hindra Nielsen från att "göra intrång uti [hans] affärer", men hade däremot 
inte försökt få reda på var Nielsen fanns för att sedan kunna skada honom. 
Nielsen hade emellertid inte visat sig hos bonden. Staf visste inte vad han 
sagt innan Nielsen kom in, eftersom han då var "af starka drycker berusad", 
men försäkrade att han inte hade hyst någon fiendskap gentemot Nielsen, 
och att det inte fanns någon plan om att anfalla Nielsen när denne kom in i 
stugan. Den tidigare hörda pigan bestred att Staf vid det aktuella tillfallet 
skulle ha varit berusad. 

Vid den efterföljande rannsakningen med Stafs äldsta son Anders kom 
ingenting nytt fram. Att han själv grep tag i ett vedträ innan Nielsen kom in i 
stugan berodde på att andra gjorde så samt att hans broder Carl Martin sagt 
honom att Nielsen var "elak". Vid rannsakningen med Carlsson kom det där
emot fram att Staf under transporten till länsfangelset skulle ha yttrat att: 
"det sista stynget han gaf Nielsen tog lifwet af denne". 

De vittnen som därefter hördes berättade om när de på aftonen fann Nielsen 
ligga och jämra sig. Vid tiotiden samma afton vaknade nämndemannen Lars 
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Olof Östman av att Anna Maria Olofsdotter ropade att en karl "blifwit af 
några skojare ihjelstungen" i torparen Talls stuga. Tillsammans med några 
av "byagrannarna" gick han därför ned till landsvägen. Cirka 100 alnar416 

från Talls stuga fann de Nielsen liggande vid vägkanten och jämra sig över 
ett sår i bröstet. Nielsen uppgav att Staf tillfogat honom såret. Sedan Anna 
Maria Olofsdotter kört iväg med Nielsen, begav sig Östman och de övriga 
till Talls stuga, där de, förutom pigan Anna Stina Andersdotter, fann Staf 
tillsammans med sina fyra söner, Carlsson och Sjöqvist. Dessa förnekade 
"helt och hållet" att de skulle ha tillfogat Nielsen något sår "låtsande 
fullkomlig okunnighet om hwad som passerat". Det var då som Staf och de 
andra blev drivna ut ur stugan. När man undersökte stugan närmare, fann 
man väijan på golvet "nedsölad af blod". 

Östman var närvarande vid de inledande förhör som kronolänsman Sjödin 
och landsfiskal Liedberg höll, då man även beslagtog en kniv från Staf och 
en från Carlsson. Dessutom överlämnade pigan Anna Stina Andersdotter vid 
samma tillfalle en kniv hon funnit i stugan. Dessa knivar inlämnade Östman 
nu till rätten. Undantaget var den kniv som Carlsson bar, som Östman 
lämnat till Fredfeldt, eftersom hon för honom hade uppgivit att den tillhört 
Nielsen. Hon hade dessutom "falskeligen" hävdat att länsman gett henne till
stånd att behålla den. Slutligen överlämnade Östman en plånbok som han vid 
häktningstillfället tagit från Carlsson och som visade sig innehålla 55 
riksdaler. 

Hemmansägaren Magnus Westerlund och hans hustru Greta Eriksdotter 
berättade att Fredfeldt och hennes dotter kommit till dem omkring två på 
natten mellan den 27 och 28 september. De begärde att Nielsen skulle tas in 
hos dem och uppgav att han blivit sårad i torparen Talls stuga. Man 
placerade Nielsen i "bryggstugubyggningen". Påföljande morgon gick 
Westerlund dit och fann att Nielsen hade ett djupt sår i vänstra sidan av 
bröstet och var vid deras besök "redig till förståndet I ... ! men [hade] 
swårighet att tala". Han avled kort därefter eller vid sjutiden på morgonen. 

Nya "enskilda förhör" genomfördes nu med de tilltalade, som "efter upp
repade försök att dölja sanningen" slutligen medgav följande: Staf erkände 
att han med väijan i handen förföljt Nielsen när denne drog sig baklänges 
mot dörren efter att för andra gången ha anfallit Staf. Tillsammans med 
Carlsson och Sjöqvist hade han sprungit förbi Nielsen in i förstugan när 
Nielsen föll omkull på väg ut. När så Nielsen försökte resa sig upp, tilldelade 
Staf honom "åtskillige stygn med wäijan". Staf berättade vidare att han: 

416 Motsvarar cirka 60 meter. 
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! ... I som icke ämnade farligt såra Nielsen, af wrede hänfördes att sticka 
hårdare än ha n skulle gjort om han kunnat styra sig sjelf; att han af det 
motstånd wäijan gjorde i handen wid stygnens tilldelande erfor att wäijan 
inträngt uti Nielsens kropp och djupast wid sista stygnet han gaf Nielsen 
åt bröstet ! ... L 

Av förhöret med de övriga kom ingenting fram som tillförde något ytter
ligare i målet. 

Eftersom åklagare Sjödin fann det nödvändigt att höra såväl den redan efter
lyste Johan Sjöqvist som Brita Christina Fredfeldt, hennes dotter och Stafs 
tre yngre söner, samt att infordra upplysningar om de tilltalades 'frejd', 
fattade häradsrätten beslut om uppskov i målet. Samtidigt beslutades om att 
efterlysa Fredfeldt och hennes dotter. 

Nästa rättegångstillfalle den 2 december inföll under det lagtima vintertinget. 
Staf förklarade vid detta tillfälle att anledningen till att han sökte efter 
Nielsen var, att han inte ville att Nielsen skulle komma före honom till en 
'förrättning' hos bonden Nils Hansson i Hjellta. Dessutom nämnde han nu 
att han vid Strömbacke bruk i Hälsingland skulle ha blivit misshandlad av 
Nielsen. Däremot ville han inte medge att anledningen till att han sökte efter 
Nielsen varit att han var avundsjuk på denne för att denne "lyckats draga till 
sig qvinnoma" som Staf tidigare "sällskapat" med. 

Vid detta rättegångstillfalle framkom att Stafs näst äldste son Carl Martin 
placerats ut "för att vårdas" hos en hemmansägare i Bredsjö, Säbrå socken, 
och att sonen därför ej kunnat inställa sig vid detta tillfälle. Däremot infann 
sig "hästbotaren" Nicolaus Nielsen från Röros. Han presenterade sig som 
broder till den dräpte Anders Edvard Nielsen, som han senast sett när båda 
befann sig på resande fot i Dalarna. Brodern, som var fyra år yngre än 
Nicolaus eller 20 år gammal, var född i byn Trinöja i närheten av Tromsö 
under en resa som föräldrarna företagit dit. Nicolaus berättade vidare att han 
sett Staf i Bräcke, Jämtland, året innan tillsammans med Fredfeldt och 
hennes dotter. Han kände dock inte till vilket samröre hans broder hade haft 
med vare sig Staf eller Fredfeldt. Avslutningsvis berättade Nicolaus att 
brodern i Vemdalen haft en liten norsk kärra och dessutom bytt till sig en 
ung häst. Det visade sig nu att det var med denna häst och kärra som 
Fredfeldt begett sig iväg från Sollefteå. 

Sedan hördes torparen Jonas Tall i vars stuga Staf med sällskap hade huserat. 
Han berättade att Staf och dennes söner den 26 september fått löfte av Tall 
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om att erhålla nattlogi i hans stuga. Då Tall den 27 på morgonen fann att 
Stafs äldste son var borta, hade han frågat var denne höll hus. Han hade fått 
till svar av Staf att sonen skickats iväg för "att mota en". När sonen senare 
återkom till stugan hade Staf gått ut på förstugubron och där frågat honom: 
"mötte du honom?". Sedan sonen svarat "nej" lade Staf till att: "nå vi ska 
nog djefvuln mota honom under marknaden". Tall mindes även att Staf förut 
yttrat sin förtrytelse över att en "hästskojare ! ... I hade gått i förväg för 
honom", och att detta gjorde honom 'vred till sinnes'. Varken Staf eller 
sonen kunde minnas att de sagt eller hört detta, eller att de skulle ha uttryckt 
någon fiendskap emot Nielsen vid detta tillfälle. 

Ytterligare ett vittne, drängen Carl Carlsson, hördes. Han berättade att han 
hade mött Staf och andra i dennes sällskap, däribland Carl Fredrik Carlsson, 
när han mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen den 27 september 
närmade sig marknadsplatsen. Carlsson hade då slagit ihop sina händer och 
yttrat: "Då vi få tag uti honom skall hans hufvud gå åt helvete". Staf hade 
skrattat åt detta och samtidigt sett vittnet Carlsson i ögonen. Torparen Mell-
grens 13-årige son var enligt drängen också där vid detta tillfälle. 

Innan detta rannsakningstillfalle var till ända tog Nicolaus Nielsen till orda. 
Han visste berätta att han för en tid sedan hört att Fredfeldt och hennes dotter 
befunnit sig i Stugum i Jämtland och där visat "åtskillige klädespersedlar" 
som varit blodiga för folk. De körde då ett brunt sto med norsk sele med 
'mässingsselkrok' av det slag som hans broder använt. Mot bakgrund av 
detta fanns anledning att tro att de två återvänt till Norge och Röros. 

Sedan åklagare Sjödin yrkat på att såväl ovannämnde Mellgrens son som 
Nils Hansson i Hjelta skulle höras, beslutade rätten om uppskov i målet, som 
återupptogs den 22 december. Då inställde sig även Stafs näst äldste son Carl 
Martin. Han berättade att han, som en längre tid levt skild från fader och 
bröder, senaste sommaren vistats i Skravelsjö, Umeå socken, där han var 
sysselsatt med att vakta boskap. I övrigt hade han "wandrat i kring landet" 
tills han i böxjan av hösten träffade sin fader och sina bröder i Åsby, Sånga 
socken. Med dem följde han sedan till Sollefteå. I övrigt berättade Carl 
Martin att han tillsammans med fadern och bröderna för tre eller fyra år 
sedan sammanträffat med Anders Edvard Nielsen och dennes moder i ett 
torp vid Röros utan att oenighet då förekommit mellan Staf och Nielsen. Om 
vad som hände den 27 september hade han en del nya detaljer att delge 
rätten. Nielsen hade tidigare på dagen motats iväg från marknadsplatsen p g 
a 'Vildsint uppförande" och sågs sedan uppehålla sig utanför stugan i hela 
tre eller fyra timmar för att sedan åter bege sig mot marknadsplatsen. Innan 
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han begav sig iväg hade han sagt att: "han skulle wisa att han icke wore 
folkrädd". En stund senare kom Staf, äldste sonen Anders och Sjöqvist in i 
stugan och befann sig där cirka en timme innan först Carlsson och strax 
därefter Nielsen och en kvinna blev synliga utanför torpet. Sedan Carlsson 
kommit in blev Carl Martin tillsagd av fadern att hämta in Nielsen på en sup. 
Nielsen kom in i stugan med en piska i den högra och en kniv i den vänstra 
handen. När han druckit upp supen, försökte han förmå Staf att följa med 
honom ut ur stugan. Staf avböjde detta genom att säga att: "jag har ingenting 
otaldt med dig". Inget slagsmål ägde då rum utan Nielsen hade endast "gått 
fram och tillbaka i rummet sjungande". Efter en liten stund gick han så ut 
men kom snart in igen och även denna gång beväpnad. Han anföll genast 
Staf, som då blev sårad i en arm. Det som Carl Martin i övrigt berättade 
sammanföll i stort med vad som tidigare framkommit. 

Vittnesförhör ägde sedan rum med torparen Nils Hansson i Hjelta som 
berättade att han föregående vår vidtalat Staf om att "utskära en häst" och att 
man bestämt tiden för "operationen" till fjorton dagar före Sollefteå mark
nad. Staf kom dock inte dit den överenskomna tiden. På aftonen den 26 
september anlände så Stafs äldste son Anders till honom i sällskap med 
hästskäraren Anders Olofsson och ytterligare en person som Nils Hansson 
inte kände. De tre blev kvar till påföljande morgon då Anders tillsammans 
med Anders Olofsson och Nils Hansson begav sig till marknadsplatsen. I 
deras samvaro hade Nils Hansson överhuvudtaget inte hört dem samtala "om 
hästens utskärande" och inte heller hört dem nämna något om Nielsen. 

Åklagaren anhöll om ytterligare uppskov i målet. Nästa rättegångsdag fast
ställdes till den 20 januari 1860. Vid detta tillfälle redovisades inledningsvis 
en del skrivelser som kommit till rätten. Således meddelade befallnings-
havande i länet att ingen av de tidigare efterlysta personerna, korgmakaren 
Jonas Sjöqvist samt kvinnorna Brita Christina Fredfeldt och hennes dotter 
Anna Maria, anträffats. Vidare omnämndes ett utlåtande av provinsial
läkaren Charlier om hur skadorna hos den döde kunde ha uppkommit. Av 
utlåtandet framgick att såren vid munnen och vid högra underarmens insida 
måste ha tillfogats med en kniv eller liknande men däremot inte med den 
väija, som varit aktuell under målets gång. 

Carl Martin Staf hördes nu ytterligare en gång eftersom en del av hans 
uppgifter inte överensstämde med dem som kommit fram vid t idigare rann-
sakningar med de tilltalade. Carl Martin medgav denna gång att han i själva 
verket inte sett Sjöqvist rycka piska och kniv från Nielsens händer när denne 
för andra gången anföll Staf. Hans uppgift om detta byggde helt på vad 
Sjöqvist i efterhand sagt honom. Han vidhöll däremot att ingen hade förföljt 
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Nielsen ut till förstugan när denne, efter ha emottagit en hel del slag med 
vedträn, skyndade ut. Trots uppföljande frågor till såväl Carl Martin som 
hans äldre broder, kom rätten inte till någon närmare klarhe t än tidigare om 
detta, om man bortser från att Carl Martin erkände att han slagit Nielsen fem 
gånger över dennes lår och ryggslut vid båda tillfällena då Nielsen anföll 
Staf. Dessutom erkände nu hans äldre broder fyra slag mot Nielsen, medan 
Carlsson gick med på att han vardera gång Nielsen anfallit tilldelat denne nio 
slag med ett vedträ. 

Efter att den 13-årige 'gossen' Pehr Mellgren "utan ed" bekräftade den be
rättelse drängen Carl Carlsson tidigare presenterat för rätten anmälde 
åklagaren att han inte hade mer bevisning att presentera i målet utan yrkade 
att Hans Andersson Staf: 

!... ! som tilldelat Nielsen det sår i bröstet, deraf denne ljutit döden, måtte 
jemlikt 5 § af 24 Kap. M. G. B . Gifwa lif för lif, och att Anders Henrik 
Olaf Hansson och Carl Fredrik Carlsson, som deltagit uti Nielsens 
misshandling, enligt samma lagrum skulle dömas att utgifwa hel mansbot, 
hemställande Åklagaren, huruwida icke 37 Kap. samma Balk borde 
tillämpas å gossen Carl Martin. 

Sedan det i förbigående i protokollet omnämndes att 'gossen' Carl Martin 
hade en "för hans ålder kort wext och jemwäl icke tycktes besitta serdeles 
utwecklad omdömesförmåga", avkunnades utslagen i målet: 

Norske hästskäraren Hans Andersson Staf, hwilken genom friwillig af 
edeligen hörde wittnens berättelser och under ransakningen inlupne 
omständigheter styrkt bekännelse är la gligen förwunnen att hafwa Tis
dagen den 27de September sistlidet år, efter uppkommet slagsmål med 
Norske hästskäraren Anders Edvard Nielse n inne uti af Staf för tillfallet 
bebodd stugubyggnad och sedan han förföljt Nielsen ut i förstugan till 
samma byggnad, med en tillgripen wäija tillfogat i förstugan omkullfallne 
Nielsen, utom andre skador, det sår i bröstet, som, enligt wederbörande 
Provinsial Läkares på embets ed afgifne intyg, owilkorligen warit i och 
för sig dödande genom den slutligen upphäfda hjertsammandragning, den 
hjertförlamning, hwi lken hufwudsakligen till följe af hjertsåret, m en till 
en del genom blödningen blifwit en följd, att för detta sitt brott lif sitt 
mista och warda halshuggen; Norske hästskäraren Anders Henrik Olaf 
Hansson, hwilken genom fritt och otwunget inför Härads Rätten afgifwen 
bekännelse, af på ed hörde wittnet Pigan Anna Stina Andersdotters be
rättelse och af under ransakningen förekomne omständigheter styrkt 
bekännelse är lagligen öfwertygad att wid ifrågakomne tillfälle / ... / 
hafwa medelst utdelande af åtta slag med ett wedträd deltagit uti den[na] 
misshandling /.../, att detta sitt brott försona medelst utgifwande af half 
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manbot med 150 daler Silfwermynt; skolande Anders Henrik Olaf 
Hansson, om han icke förmår ådömde mansboten utgifwa, afstraffas med 
fjorton dagars fängelse wid watten och bröd; och hästskäraren Carl 
Fredrik Carlsson, hwilken jemwäl genom friwilligt inför Härads Rätten 
afgifwet af Anna Stina Andersdotters wittnesberättelse och under ransak-
ningn inlupne omständigheter styrkt erkänn ande är worden lagligen för-
wunnen att wid samma tillfälle Tisdagen I ... ! medelst utdelande af nio 
slag med ett wedträd hafwa tagit del uti den !... ! utöfwade misshandling 
/.../, att likalede s såsom försoning af detta brot t utgifwa half manbot 
med 150 saler Silfwermynt, eller att, om han saknar tillgång till mans-
botens erläggande, afstraffas med fjorton dag ars fängelse wid watten och 
bröd. Beträffande slu tligen tilltalade Carl Martin Staf, så ehuru genom 
hans friwilliga af wittnet Anna Stina Andersdotters berättelse och under 
ransakningen förekomnde omständigheter styrkte bekännelse är ådaga-
lagdt, att han ifrågawarande til lfälle ! ... ! medelst utdelande af tio slag 
med ett wedträd lagt wåldsam hand å hästskäraren Anders Edvard Nielsen 
/.../; dock som upplyst är att Carl Martin wid detta wåldsföröfwande 
icke uppnått femton år och Urtima Tings Rätten med afseende derå att 
lagen i 37 Kap. Missgernings Balken med straff belagt endastsådan af 
öfwermage begången wåldsamhet, deraf lyte, sår, blånad eller blodwite 
följt, och utredt icke är att sådane åkommor af Carl Martins wåldsgerning 
uppstått, icke finner med lag förenligt, att, med tillämpning af den i nyss-
berörde Kapitel bestämde grund för öfwer mages bestraffning, för 
bedömande af det utaf Carl Martin föröfwade wåldet tillita 5 § af 24 Kap. 
samma Balk, anser Urtima Tings Rätten sig icke kunna Carl Martin till 
något answar i detta mål fälla. 

Dödsdomen mot Staf kvarstod efter Svea Hovrätts prövning men omvand
lades efter Stafs vädjan om nåd av Högsta domstolen till 28 dagars fängelse 
på vatten och bröd och därefter 10 års straffarbete. Domarna mot Stafs äldste 
son Anders Henrik Olaf Hansson och hästskäraren Carl Fredrik Carlsson 
förändrades ej efter hovrättsprövning. 

Staf förpassades efter domen till Centralfangelset på Långholmen. Av hans 
signalement, som gavs i samband med att han ankom till Långholmen, fram
går att han hade "två ärr i kors i pannan, ett ärr vid venstra tinningen, ett ärr 
på halsen, ett på näsan och flera på vänstra armen". Staf ansökte om nåd vid 
två tillfallen, 1863 och 1867. Han fick dock avslag bägge gångerna. Den 4 
september 1868 avled han i vad som uppgavs vara 'bronchitis chronica'.417 

417 Centralfängelset Lå ngholmen, ligga re rörande str affångar, sta mrullor DH Iaa No 312, fol 
1802, sam t Jou rnal över avl idna fån gar 1860-1974, DII I, förvarade vid Stock holms Sta ds
arkiv. 
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Om sociala reaktionsmönster 
Vi har redan inledningsvis antytt de stora likheter som finns mellan de 
tilltalade i målen mot Österman å ena sidan och Staf å den andra. Visserligen 
skilde sig de sociala omständigheter åt som inramade de händelser som gav 
upphov till målen. Tillvaron för de inblandade i detta mål tycks i stor ut
sträckning ha kretsat kring de årligen återkommande marknaderna. I det 
första beskrivna målet kunde möjligen Österman genom sin 'småhandeP 
förknippas med dessa marknader. Vi kan i vilket fall som helst konstatera att 
ingen av de inblandade i målet mot Staf var hemmahörande i den trakt där 
den i målet aktuella höstmarknaden i Sollefteå gick av stapeln. De orter som 
dessa personer, titulerade hästskärare och korgmakare, var kyrkoskrivna i 
var i samtliga fall belägna på avsevärda avstånd från Sollefteå. Några av de 
tilltalade kom ju dessutom från Norge. Samtliga hade uppenbarligen även en 
livsstil som i hög grad måste betecknas som kringflackande. 

För övrigt slås man av all den energi som måste ha lagts ned på allt detta 
'kringflackande'. Det gäller visserligen de inblandade i målet mot Österman, 
men kanske framför allt bland dem som var tilltalade i det senast beskrivna 
målet. I likhet med vad Birgitta Svensson påpekar när hon diskuterar rörlig
heten bland en del av den 'proletariserade' befolkningen, tycks en stor del av 
dessa gruppers vardag ha bestått av själva resandet, som därmed blev en 
betydande beståndsdel i deras livsföring. Svensson reflekterar vidare kring 
detta omfattande resande: 

Troligen var detta i sig något skrämmande för dem som sällan lämnade 
den egna hembyn. Att ständigt vara på resa öppnade flera försörjnings
möjligheter och gjorde dem svårtillgängliga för samhällets kontroll.418 

Hon fortsätter sina reflektioner med att ställa en del frågor kring denna stora 
rörlighet: 

Är denna rörlighet en följd av deras utanförskap - den enda möjliga livs
formen? Nöd medförde ju i allmänhet ökad rörlighet ! ... I. Eller hade de 
själva skapat denna livsform som den önskvärda?419 

Mot bakgrund av vad som framkom i målet mot Staf finns anledning att tro 
att dessa hästskärare helt enkelt hade inrättat och anpassat sina liv med 
utgångspunkt i vad andra menade att de kunde vara behjälpliga i. Och att de 
själva titulerade sig hästskärare eller korgmakare kan tyda på att dessa 

418 Svensson 1993:95. 
419 Ibid. 
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sysselsättningar för dem själva var högst acceptabla, oavsett hur socialt 
stigmatiserande de var på sina håll. 

Det senast beskrivna målet har även andra likheter med det föregående. 
Främst gäller det de tilltalades försök att förneka vad som hänt, eller i vaije 
fall att på olika sätt försöka slingra sig ur anklagelserna genom att hänvisa 
till att det dödsfall de var tilltalade för att ha förorsakat måste ha ägt rum på 
annat håll. Även svårigheterna med att kalla in vittnen som representerade de 
kretsar som de anklagade själva tillhörde är påfallande likartade i de två 
målen. Ingen bland dem hade någon egentlig 'hemort', och ansåg sig för
modligen inte heller ha något att tjäna på att hörsamma tingets kallelser om 
att ställa upp som vittne, om de överhuvudtaget nåddes av sådana. 

Torparen Nils Hanssons vittnesmål utgör ett intressant inslag i detta sam
manhang. Möjligen förväntade sig åklagaren att han kunde vara ett nyckel
vittne, som satt inne med up plysningar om varför denna samling individer 
råkade befinna sig vid Sollefteå marknad samtidigt som mordoffret fanns 
där. Av hans undvikande svar på åklagarens frågor kring detta får man en 
känsla av, att han inte kände sig speciellt hågad av att bli indragen i målet 
och därmed kunna skada de tilltalades sak. Å ena sidan utnyttjade han ju 
deras tjänster när det gällde att 'utskära sin häst', en syssla som uppenbar
ligen var vanärande vid denna tid,420 och som han nog helst ville undvika att 
befatta sig med själv. Att förstöra de tilltalades sak skulle kanske kullkasta 
hans möjligheter att räkna med deras tjänster i fortsättningen. Å den andra 
kan han helt enkelt ha varit skrämd till tystnad. Var det t o m så att Staf och 
de andra kommit till Sollefteå marknad i syfte att först och främst ge Nielsen 
en 'näsbränna', så han inte skulle våga visa sig där fortsättningsvis. Hade 
mordoffret helt enkelt tagit sig in på en 'marknad' som Staf och hans säll
skap inmutat sedan lång tid tillbaka och som de betraktade som sin egen. 
Man kan vidare fråga sig om det var så att torparen var underkunnig om 
sådana motiv? Om detta kan vi endast spekulera, eftersom åklagaren uppen
barligen inte ansåg det mödan värt att gå till botten med motiven bakom 
dråpet på Nielsen. I vilket fall som helst fick han de tilltalade dömda, och att 
söka utröna motiven bakom dråpet skulle med all säkerhet ha inneburit nya, 
kanske oöverstigliga prövningar för en redan hårt ansträngd åklagare. 

Vad omständigheterna kring detta mål tycks mer än antyda är, att de årligen 
återkommande marknaderna, förutom att vara tillfallen då handel med alle
handa varor förekom, och då kanske t o m en och annan nymodighet utifrån 
introducerades bland allmogen, även utgjorde sociala arenor för såväl 

420 Ibid: 104. 
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gemenskap som för uppgörelser kring gamla upplevda oförrätter. Det gällde 
att träffas och utbyta åsikter, men det gällde även att försöka vidmakthålla 
sina revir så att besök vid dessa marknader även fortsättningsvis gav bäring. 
Man skulle helt enkelt kunna betrakta marknaderna som viktiga fora för 
förlikning och för reglering av konflikter vid sidan av de rättsliga möjlig
heterna. Den egenmäktighet som Staf och hans sällskap uppvisade fick dock 
så fatala konsekvenser att fallet kom att dras inför domstol. Detta ledde i sin 
tur till att en hel del aspekter som var relaterade till det sociala livet kring 
dessa marknader kom i öppen dager. 
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8 Kultur och social skiktning i gränsbygd 

Om det sociala och/eller kulturella 
I den akademiska världen liksom i andra 'världar' uppkommer ibland en del 
olika egenheter. Som en sådan egenhet får man nog beteckna förhållandet att 
vetenskapliga traditioner, som representerar skilda perspektiv, lätt utvecklar 
djupgående konflikter. Konflikterna kan hamna såväl på det vetenskapliga 
som på det personliga planet, trots att olika perspektiv av olika skäl natur
ligtvis borde berika såväl varandras utveckling som den vetenskapliga verk
samheten i stort. Vid ett skede i en disciplins utveckling tycks en 'skola' ha 
företräde. Företrädare för den då ledande skolan agerar inte så sällan som om 
just 'deras' sätt att se och tänka är det enda tillämpliga, och det gäller då i 
princip i alla vetenskapliga sammanhang där den egna disciplinen kommer 
ifråga. Vid ett annat skede kan så en annan skola framträda, vars företrädare 
på motsvarande sätt gör anspråk på att stå för den enda gångbara analytiska 
vägen till fruktbara utsagor om 'verkligheten'. Såväl intriger som ren arro
gans framträder ofta i dessa 'spel'.421 Ett intressant exempel på hur detta kan 
te sig inom historieämnet har belysts av historikern Håkan Forsell utifrån en 
debatt bland tyska historiker. Likartade konflikter kan man säkerligen finna 
inom de flesta akademiska discipliner. 

Bland historiska forskare har uppenbarligen sedan länge en motsättning rått 
mellan de forskare som företräder 'kulturhistoria' och de som står för 
'socialhistoria'. I den förstnämnda inriktningen, som bygger på en herme-
neutisk, uttolkande tradition med klara rötter inom humanvetenskap, utgör 
exempelvis normer, symboler och ritualer underlag för att analysera kultur-
relaterade tillstånd och förändringar. Inom den socialhistoriska inriktningen 
som har sin grund i diverse samhällsvetenskaper talar man å andra sidan med 
förkärlek om befolknings- och klasstrukturer, demografi, livslopp samt so
ciala rörelser. Forsell sätter begreppen 'kultur' och 'samhälle' emot varandra 
för att åskådliggöra denna motsättning. Medan kulturhistoria lätt får en kon-
sensusbetonad tendens pekar socialhistorikern snarare på strukturella förut
sättningar för sociala spänningar och konflikter.422 

I detta kapitel diskuteras två mordfall som inträffade i 1800-talets Torne
dalen. Såväl inslag som skulle kunna hänföras till kulturhistoria som till 

421 Den am erikanske författaren Joseph Heller (1979) ger i sk önlitterär for m en h el del in
blickar i hur detta 'spel' kan tänkas se ut. 
422 Forsell 1999. 
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socialhistoria kommer att diskuteras, utan att några anspråk görs på att någon 
av dessa inriktningar får någon allsidig belysning. Snarare är syftet att med 
exempel visa på hur några olika analytiska grepp hämtade från var och en av 
dessa inriktningar ger perspektiv på de sociala fenomen som fallen illustre
rar. Inledningen ägnas företrädesvis åt att något diskutera begreppet kultur 
och dess tillämpningsmöjligheter. Perspektiv som är relaterade till den 
socialhistoriska traditionen kommer att inflikas efterhand, inte minst i de 
diskussioner som följer på fallbeskrivningarna. 

Kulturformer förr och nu 
Tornedalen är i flera avseenden en gränsbygd. För den kulturhistoriskt orien
terade finns därför anledning att diskutera denna bygd bl a i termer av 'kul
turgränser'. Tornedalen delades i princip mitt itu efter kriget med Ryssland 
1808-1809.1 stort sett hela befolkningen i Tomedalen talade finska, oavsett 
om den hamnade på den svenska eller finsk-ryska sidan. En stor del av be
folkningen där talar fortfarande detta språk. Oavsett detta fastes en admi
nistrativ gräns 'direkt på papper' utan att hänsyn vid fredsslutet 1809 togs till 
den 'mentala kartan'. Mot bakgrund av detta har etnologen Phebe Fjellström 
reflekterat över 'mentala kartor i gränsland'. Hon menar bl a att: 

[En kulturell] gränsdragning är / ... / en fortgående historisk och politisk 
process. En kulturgräns bör därför uppfylla vissa kriterier för att rätt svara 
mot sin egentliga innebörd. Kulturgränsen är osynlig på en karta, men den 
är trots detta högs t konkret efte rsom den finns markerad på människors 
inre mentala karta. Inom en region som omsluts av dessa oftast flexibla 
och osynliga linjer upplever människorna att de delar samma värderingar, 
beteenden, arbetsliv och materiella ting - kort sagt att d e hör samman 
inom detta sitt "eget" kulturområde. De har således en gemensam identitet 
och de omslutande kulturgränslinjerna blir därmed en identifikations-
aktor. Kulturgränsen måste dessutom ha en konstans - en kontinuitet i tid 
och rum. Det område, so m kulturgränslinjerna omringar bör vara homo
gent med starka normer, vilka verkat under många århun draden. Vid en 
sådan gräns har ofta somliga nyheter gjort halt och äldre undan trängts. 
Kulturgränsen har dessutom ofta haft en stark förankring i näringsliv och 
ekologi.423 

Med de kriterier Fjellström anför för att göra beteckningen 'kulturgräns' 
adekvat, talar det mesta för att gränsen mellan det 'finska' Tornedalen och 
de 'svenska' socknarna Nederkalix och Överkalix kan betecknas på detta 
sätt. Denna gräns är, åtminstone språkmässigt, dessutom tämligen knivskarp. 

423 Fjellström 1997:52. 
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Medan man i Sangis uteslutande talar svenska, talar fortfarande en stor del 
av befolkningen i det sju kilometer öster om Sangis belägna Säivis före
trädesvis finska.424 På motsvarande sätt kan man följa kulturgränsen norr
över; byar med företrädesvis finsktalande befolkning har t ex finska ortnamn 
medan svensktalande byar har svenska. 

Att det även är meningsfullt att diskutera Tornedalen i termer av kulturella 
traditioner hävdas inte bara av forskare hemmahöriga i humanvetenskaperna 
utan även bland en del samhällsvetare. Sedan sociologen Peter Waara, själv 
med rötter i Tornedalen, konstaterat att människor i Tornedalen liksom 
annorstädes är präglade av sina ursprungsmiljöer och sina specifika histo
riska, sociala och kulturella förhållanden, ger han sig in på att med närmast 
kulturvetenskapliga förtecken teckna den speciella mentalitet som han menar 
kännetecknar människorna där. Så här skriver han: 

Utan att vilja förfalla till schabloner skulle man kanske kunna säga att en 
minsta gemensamma nämnare för tornedalingar är en slags "antingen-
eller" mentalitet. !... ! Antingen accepteras man, eller så stöts man ut. Att 
befinna sig mitt emellan skapar spänning och problem. Kraven på 
"infödingar" är stränga, att leva som tornedaling i Tomedalen för med sig 
en speciell livsstil. Det laestadianska arvet finns med, men är kanske mer 
uttalat i den norra del en av Tomedalen än i den södra. Könsrollerna är 
traditionella. Män och kvinnor lever ofta upp till polariserad e ideal. Detta 
far  naturl igtv is  konsekvenser  för  hur man hanterar omgivningen.  !  . . .  I  
Kvinnorna synes lite underkuvade. De är dolda i det offentliga livet, 
värnar om familjen snarare än egna intressen. Många uppfattar dock att de 
traditionella kvinnorna har den egentliga makten i det tornedalska 
hemmet. Överlag verkar det som att mentaliteten är kärv genom att den är 
avskalad ett visst "manér". Umgängesformerna är direkta och spontana, 
man kommer oanmäld, man träffas i köket. Och i centrum för umgänget 
finns samförståndet som inte alltid måste göras verbalt. Tystnaden är 
ibland påtagligt talande.425 

Innan vi återknyter mer konkret till aspekter som berör Tornedalen, finns 
anledning att i något mer generella termer diskutera det sociala livet på 
landsbygden förr. Mycket talar exempelvis för att allmogen i det förindustri
ella Sverige umgicks nära nog dagligen med sina närmaste grannar i hem
byarna. Den 'lokala identiteten' som då uppstod kunde, som etnologen Orvar 
Löfgren uttrycker det, "fungera som ett bindemedel, som överbryggade eller 

424 Linné skrev under sin 'lappländska resa' redan 1732 att: "[n]är jag miste Sangis, miste jag 
ock mitt modersmål, i Seivis var pura finnar, dem jag ej förstod". Linné 1732/1969:143. 
425 Waara 1996:22-23. 
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beslöjade de sociala skillnaderna".426 Detta umgänge hade såväl sociala skäl 
som en mer nyttobetingad grund. Man upprätthöll givetvis en stor del av sina 
kontakter genom att resonera kring högst alldagliga ting. Förmodligen dryf
tades i samband med dessa kontakter även mer existentiella villkor, exem
pelvis om hur man på bästa sätt kunde bistå varandra i gemensamma angelä
genheter. Man kunde beröra skördeutfall och bärgning, vägarnas beskaffen
het, köp och försäljning av de saker man förfärdigat under vintermånaderna, 
hur man skulle nyttja byaallmänningarna och en hel del annat. Kontakterna 
anknöt på detta sätt till rent materiella aspekter av hur ens livsuppehälle i en 
byagemenskap skulle ordnas och utvecklas. Men även angelägenheter som 
hade att göra med hur man uppfattade företeelser man hade omkring sig, 
kom säkert upp. Således utvecklades både sätt att se och tänka kring tillvaron 
och sätt att ordna och verkställa göromål. 

Det finns anledning att tro att samverkansformer utvecklades i samklang 
med det mönster som var relaterat till var man hörde hemma geografiskt och 
socialt. Folklivsforskaren Sigfrid Svensson talar om detta i termer av en 
starkt traditionsbunden 'folkkultur'. Han menar dock på samma gång att: 

I  . . .  I  den fo lkl iga kulturen [ icke]  är  någon isolerad och förstenad forn-
tidskultur utan har all sin konservatism till trots ständigt varit utsatt för 
påverkningar utifrån med därav följande förändringar.427 

Svensson ser ett motsatsförhållande mellan tradition och nyheter, 'bygd och 
yttervärld', där bygden avser: 

/  . . .  /  ett  område,  inom vi lket  innebyggarna s tått  i  närmare beröring med 
varandra än med utanför boende och där alltså den folkliga kulturen blivit 
likartad geno m samma traditioner o ch samma historiska förutsättningar. 
Begreppet bygd motsvarar alltså här den bety delse, som Gerd Enequist i 
sin utredning Bygd som geografisk term I... ! givit definitionen "mindre 
landsbygdsområde med kulturell särprägel".428 

Mot 'bygden' ställer så Svensson 'yttervärlden'. Motsatsförhållandet kan en
ligt honom vara regionalt betingat i den meningen att man ser en bygd i 
motsatsställning till någon annan bygd. Men det kan även gälla staden 
gentemot landsbygden. Svensson tänker sig även att 'yttervärlden' kan vara 
representerad inom bygdens egna gränser. Den kan då vara relaterad an

426 Frykman & Löfgren 1979:74. 
427 Svensson 1979:7. 
428 Ibid. 
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tingen till olika samhällsklasser eller till de individer ur samma samhälls
klass som råkar ha flyttat in från andra bygder.429 

Av central betydelse i detta kapitel är att diskutera sociala och kulturella 
gemenskapsformer. Vissa bygrannar träffade man oftare, och kanske också 
mer gärna än andra. De kontaktmönster som uppstod i olika fraktioner eller 
skikt av befolkningen kunde överensstämma med den samhällsklass och den 
status som den ena eller andra individen innehade inom byn eller bygden. 
Man kan därmed tänka sig att bygden i sociokulturell mening inte bara 
bestod av en kultur utan snarare av flera del- eller subkulturer, där skiftande 
färdigheter, kunskaper och moraluppfattningar odlades.430 Utifrån detta 
allmänna resonemang skulle man kunna diskutera i termer av å ena sidan en 
'hegemonisk kultur', för att använda italienaren Antonio Gramscis begrepp, 
som motsvarar Svenssons benämning 'yttervärld', och å den andra en 'folk
kultur' med olika 'subkulturer'.431 Den hegemoniska kan då betraktas som 
den 'allmänt förhärskande formen' eller den som myndighetspersoner och 
besuttna i byn eller bygden delar med motsvarande sociala skikt i andra byar 
eller bygder i landet. Sociologen Mats Franzén utgår ifrån den tyske histo-

429 Ibid. 
430 Kulturbegreppet har diskuterats i oli ka sammanhang. För en översikt, se bl a Johansson & 
Miegel 1996:13-22. Vi kan som ett av må nga exem pel ank nyta dels till den am erikanske 
sociologen Albion W Smalls definition av b egreppet från 19 05 som "the total equipment of 
technique, mechanical, mental and moral, by use of which the people of a given period try to 
end their ends /... /", citerad i Catton 1966:945. Här finns vidare skäl att anföra etnologerna 
Frykmans och Löfgrens sätt att se på kulturbegreppet, eftersom deras sätt att närma sig det i 
hög gr ad ä r relevant i detta s ammanhang: "Själva ordet kultur använder vi [fö rfattaren och 
hans medförfattare Jonas Frykman] som en beskrivande term för de kunskaper och 
värderingar som d elas av en gru pp människor, men dessa kollektiva medvetandeformer kan 
inte studeras eller förklaras lösryckta från sitt sociala sammanhang. Kulturen är en spegling av 
den rådande samhällsstrukturen, men in te en död, mekanisk avspegling. Kultur är något som 
används för att systematisera, förklara och legitimera den värld som omger individen. Därige
nom återverkar den ständigt på samhällsstrukturen. Man kan även formulera sambandet så att 
kulturen är det med ium - det filter - genom vil ket människan sk apar sin ver klighetsbild" 
(Frykman & L öfgren 1979:15). Dessutom hänvisas till kapitel 9 för ytterligare diskussioner i 
detta ämne. 
431 För de sociol ogiskt och krim inologiskt ori enterade lä sarna kanske b egreppet 'su bkultur' 
främst asso cierar till de 'avvikande sub kulturer' som bl a disk uterades i den a merikanske 
sociologen Albert K Cohens Delinquent Boys 1955/1971 och som seda n föranledde en 
omfattande debatt främst i USA. För Cohen var 'subkulturer' sådana som: "/.../ are acquired 
only by interaction with those who already share and embody, in th eir belief and action, the 
culture pattern". Cohen 1955/1971:13. Om denna debatt, se b l a Gibbons 1970:102-141. Här 
finns även anledning att hänvisa till den ung domsforskning som kny ter an till den s k 
Birminghamskolans klass baserade sub- och mo tkulturbegrepp. Se Hall & Jefferson 1975, 
Hebdige 1979 o ch Willis 1977. För en översikt över detta, se Johansson & Miegel 1996:181-
182. 
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rikem Wolfgang Kaschuba när han tillskriver denna kultur en 'herradöme
logik' i motsats till den 'överlevnadslogik' som han menar råder inom folk
kulturen. Med detta vill Franzén framhäva det antagonistiska förhållande 
som kan finnas mellan dessa båda kulturformer.432 Med avseende på folk
kulturen, eller den folkliga kulturen, och dess underliggande subkulturer 
bundna till grupperingar med speciella särdrag bland befolkningen, kan man 
i detta sammanhang framhäva dess karaktär av 'interaktionskultur', eller 
som Franzén uttrycker det, "/.../ en kultur i bruk, 'något som händer', den 
är muntlig och formar vardagslivets koreografi".433 För att något föregripa 
det resonemang som avslutar detta kapitel skulle man kunna anta följande: I 
en bygd med en klar könsmässig polarisering där patriarkala drag fanns -
och som enligt Waara fortfarande finns - och där den sociala skiktningen var 
speciellt uttalad och synlig, finns anledning att tro att alla dessa tre kultur
former framträdde i skilda sociala sammanhang. Det förindustriella Torne
dalen representerade sannolikt en bygd med sådana kännetecken. 

I en ämbetsbeskrivning av Karl Gustafs socken - en av de socknar som är 
aktuella i fallbeskrivningarna som följer - författad av en lantmätare vid 
namn Carl Fredrik Bergner år 1852 beskrivs vad som skulle kunna betraktas 
som den folkliga kulturen på följande sätt:434 

I sitt wäsende äro Finnarne alwarsamxna och wisa icke någon tillgjord 
yttre artighet, hwarföre de också wid besök hos hwarandra sällan yttra 
något hälsningsord, utan inträda helt tyst med betäckt hufwud och själv
mant sätta sig på en bänk eller stohl. Som böndeme icke kunna läsa 
Swenska böcker eller skrifter, och öfwersättningar deraf på Finska språket 
saknas, utom hwad angår religions ämnen, så är det naturligt, att de i all
mänhet äro mera okunniga än de Swenska bönderna i Länet, men genom 
deras lifliga uppmärksamhet och trägna förfrågningar hafwa de gjort sig 
underrättade om fiere saker än man kan förmoda.435 

Waara nämner ju att 'tystnaden ibland kunde vara påtagligt talande' när 
tornedalingar kommer samman. Man kan således finna gemensamma drag i 
den framställning som Waara gör av tomedalingen och den som Bergner 
presenterar. Vidare har beskrivningarna av de chosefria umgängesformerna i 
de båda framställningarna klara föreningspunkter. 

432 Franzén 1992:24. 
433 Ibid. 
434 Bergner (1801-1872) arbetade vid den tid han gjorde denna beskrivning som kommissions-
lantmätare vid awittringsverket och bodde under en stor del av sitt liv i Råneå. 
435 Bergner 1852:98. 
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Förutom detta slås man av att Bergner talar om befolkningen i denna del av 
Tornedalen i termer av ' firmarne '. I kyrkböcker och i myndighetshandlingar 
var det kutym att beteckna alla finsktalande som 'finnar'. Här framträder 
således en 'kulturell markör' som särskilde den genuine tornedalingen, som 
använde finska som modersmål, från landets övriga befolkning. Men skill
naderna gick uppenbarligen långt utöver den rent språkliga bestämningen om 
man utgår ifrån Bergners sätt att karaktärisera tornedalingen. Man får näm
ligen utifrån citatet även ett starkt intryck av att befolkningen där varit rela
tivt kulturellt avskärmad från rikssvenska influenser genom att man nära nog 
uteslutande varit finsktalande. Befolkningen där skulle därmed, av Bergners 
kommentarer att döma, närmast kunna uppfattas som ett 'kulturellt isolat', 
och detta i sådan grad att dessa 'finnar' av honom betraktades som 'mera 
okunniga' än 'svenskarna'. Detta är givetvis ett omdöme som har sin grund i 
Bergners plats i 'yttervärlden', från vilken han ger uttryck för ett 'överhets-
och utifrånperspektiv'. Hans omdöme är anmärkningsvärt kategoriskt och 
nedlåtande, men förmodligen representativt för många 'upplysta' riks
svenska myndighetspersoners sätt att förhålla sig inte bara till den torne-
dalska bygden, utan till det som avvek från det 'normala', rikssvenska, över
huvudtaget.436 Delvis kan detta förklaras av att merparten av de aktörer som 
representerade olika myndigheter i denna bygd hade sitt ursprung i andra 
delar av landet och att de därför hade svenska som modersmål. 

I detta sammanhang kan man knappast undgå att även beröra vissa struktu
rella aspekter. Som gammal jordbruksbygd, där ett stort antal hemman ärvts i 
släktgenerationer sedan århundraden tillbaka, var nämligen Tornedalen ut
präglat socialt skiktat. Å ena sidan fanns myndighetspersoner som kyrko
herde och länsman samt storbönder representerande överheten eller de be
suttna. Å den andra kunde man urskilja en mängd land- eller arrendebönder, 
hantverkare, soldater, inhyseshjon och backstugusittare437 representerande 
'småfolket' eller de obesuttna. Bergner ger ett uttryck för detta när han be
skriver den sociala strukturen i den redan omnämnda Karl Gustafs socken: 

/ ... / Med undantag af några få ståndspersoner, äro innewånarna Finnar, 
som utom en och annan ej kunna tala eller förstå Svenska språket. / ... / 
Större delen af befolkningen är likwäl ännu sysselsatt wid jordbruket. 
Bönderna i allmänhet äro wälmående och till en del förmögna hwilken 
fördelaktiga ställning härleder sig hufwudsakligen från ett tarfligt lefnads-
sätt och en god Boskaps skötsel. Ganska få Nybyggare befinnas i fattiga 

436 Jfr Franzén, 1992:23. 
437 1 själva verket utgör Tomedalen den enda region i n orra Sverige där beteckningen 'back
stugusittare' forekom under i st ort sett hela 1800-talet i exempelvis husförhörs- och mantals-
längderna, och dessutom för en inte obetydlig del av befolkningen. 
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omständigheter, men många af Backstugusittare och Inhysmgar måste 
födas och underhållas genom fattig wården.438 

Om Bergners förhållningssätt till Tomedalen, och speciellt hans sätt att 
skildra den förhärskande kulturen där, får representera den rikssvenska hege
moniska kulturen, skulle de finsktalande storbönderna först och främst repre
sentera de umgängesformer som beskrivs i citatet. De kan därmed sägas ut
trycka den regionala folkliga kulturen. Man kan därutöver tänka sig att folk
kulturen i sin tur bestod av diverse subkulturer bland framfor allt de jordlösa 
skikten av obesuttna. 

Innan vi kommer in på fallbeskrivningarna och de diskussioner som de ger 
upphov till, finns anledning att presentera såväl sentida som äldre beskriv
ningar av Tornedalen som bygd. Därefter redovisas två fallbeskrivningar 
innan de sociala mönster som framträder genom den digra mängd handlingar 
som vart och ett av målen alstrade analyseras och diskuteras. 

Tornedalen historiskt 
Torne älvdal består av ett antal långsträckta byar där gårdarna ligger glest på 
rad längs älven. Ortsnamnen har i regel finskt ursprung men uppfattas även 
av finländare som speciella. Den finske historikern Jouko Vahtola hävdar 
utifrån sina analyser av de speciella ortsnamnformerna längs Torne älv, att 
det möjligen redan på 600-talet kan ha funnits en fast och från Tavastland 
inflyttad befolkning där, och att därefter en större inflyttning troligen skett 
på 1000-talet.439 De första skattelängderna, bågaskattelängden från 1539 och 
jordaboken från 1543, ger en uppfattning om hur befolkningen i olika delar 
av landet var geografiskt spridd. När det gäller Tornedalen fanns redan då ett 
antal hemman registrerade. Vojakkala var då en för tiden relativt stor by med 
hela 28 hemman. Den by som är aktuell i den första av fallbeskrivningarna, 
Kukkola, och som därför får tjäna som illustration till resonemangen som 
följer, hade vid denna tid fjorton hemman.440 Åtminstone när det gäller tiden 

438 Se Bergner 1852 :95-96. 
439 Vahtola 1980 . I en sena re publicerad framställning i ä mnet är Vahtola något vagare i sin 
tidsbestämning av denna kolonisation av Tornedalen: "Ortsnamnen erbjuder inga möjligheter 
till ålde rsbestämning vare sig av namn ell er beby ggelse. Doc k ger förekomsten av en del 
gamla nam ntyper / ...Ii Tornedalen vägd a mot ar keologiska och na turvetenskapliga tid s
bestämningar som resu ltat att beby ggare, som bed rivit odlin g åre t ru nt, funnits i älvdalen 
åtminstone så tidigt som på 1100 -talet. Det är / ... / möjligt at t åre truntbebyggelse ka n ha 
utvecklats redan på 1000-talet och ännu tidigare". Vahtola 1991a:208. 
Fjellström, 1997:54, presenterar ett något annorlunda tidsschema för denna invandring. 
440 Landskapshandlingarna: Vä sterbotten 15 39: 1 oc h Västerbotten 154 3: 2. K ammararkivet. 
På micro fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. Här avses 153 9 års s k bågaskatte-
eller vinterskattelängder samt 1543 års jordebokslängder. 
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fram till böljan av 1600-talet menar Vahtola, att "[å]ker och äng hade 
Kukkola-hemmanen mindre än genomsnittet för Nedertorneå [Kukkola in
gick i denna socken vid denna tid], men det kompenserades mer än väl av 
det utmärkta fisket i Jylhä eller Kukkolaforsen".441 Enligt 1806 års jordebok 
hade antalet hemman i Kukkola stigit till hela 65, eller det största antalet 
registrerade hemman bland samtliga byar i hela Tornedalen.442 1 en invente
ring av kulturmiljöer i Norrbottens län beskrivs den bygd som Kukkola 
representerar på följande sätt: 

Hela området präglades av välstånd som byggde på den rikliga före
komsten av slåttermarker nära älven och på holmar, bördiga åkrar, ett rikt 
fiske som varit viktigt framförallt för Kukkolas befolkning samt handel 
med bl a samer. Dessa byar hade inte ba ra fiske i älv en utan fiskade även 
till havs. Byarnas bebyggelse låg nära älven o ch odlingarna intill. Spad
bruket var vanligt o ch denna metod användes på sina ställen ända in på 
1900-talet. Eftersom fisket och boskapsskötseln var så viktiga delar i 
ekonomin föll det sig naturligt att gårdarna lades på rad längs älven så att 
allas ägor fick en del av stranden. På så sätt fick alla del i de viktiga 
strandängarna liksom fisket.443 

Av den tidigare nämnda Karl Gustafs socken, där Kukkola ligger, gjorde 
Bergner år 1852 följande sammanfattande beskrivning: 

/ ... / På naturliga än gar, bestående af myrröjdningar, upplandni ngar och 
holmar, har Sockne n någorlunda god tillgång, och odlingsmarker finnes 
äfwen i betydlig widd, i synnerhet myror, som genom dikning och 
bränning kunna göras fruktbara, hwaraf följer, att denna Socken, ehuru 
mindre uppodlad, är af medelmåttlig godhet. Den delen af Socknen, som 
ligger wid Tomeå Elf är mest odlad och bebyggd, men många hemman 
äro äfwen i aflägsna skogsmarker anlagda, hufwudsakligen wid Keresjoki 
Elf och Lappträsk, hvilka hemman icke ännu ega några banade wägar till 
kyrkan eller andre ställen. Socknen har wid Tomeå Elf ett temmeligen 
vackert utseende, synnerligast der Elfven grenar sig omkring fruktbara 
holmar. Bägge sidorna af denna Elf äro i det mästa bebyggda och odlade, 
äfwensom en ordentlig wäg finns anlagd på hwardera sidan om Riks
gränsen utmed Elfven. / ... / Ehuru de våta och vidsträckta myrorna 
förorsaka kyla och fuktighet i luften, är dock klimatet någorlund a hälso
samt /... /. 

441 Vahtola 1991b:237. 
442 Tornedalskommunernas historiebokskommitté 1993:436-7. Efter 1808-09 års kri g, när 
Sverige förlorade Finland, kom såväl Kuk kola som andra gränsbyar att delas mellan Sverige 
och Ryssland, och uppemot en tredjedel av K ukkolas hemman kom därför att hamna på ryska 
sidan av riksgränsen. 
443 Norrbottens synliga historia. 1998:283. 
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Bergners beskrivningar härrör som nämnts från 1800-talets mitt. Den första 
fallbeskrivningen berör händelser som ägde rum cirka tjugo år tidigare. Vid 
denna tid var livet synnerligen bekymmersamt för befolkningen i en stor del 
av landet. På vissa håll rådde hungersnöd p g a kalla och regniga somrar som 
gav upphov till felslagna skördar. När det gäller nedre Tornedalen, som be
rörs i båda fallen, hämtar vi följande beskrivning om denna tid: 

På 1830-talet rådde missväxt och sjukdomar. Från Karl Gustavs socken 
liksom från Nedertomeå rapporterades under flera år missväxt och smitto-
samma sjukdomar. 1831 antecknar kyrkoherden i Karl Gustav bl a 
följande: "Märkvärdigt kall vinter, föga snö, tjäle, myck et torr sommar, 
dåligt med hö, dåligt på åkrarna men bra kvalitet. My rar och kärr blefwo 
sluteligen så torra och hårda som lansvägen och vatnet i elfVen för
minskades till den grad som veterligen aldrig förr. Laxfisket mycket 
knapt, sijkfisket likaså." Innan året var slut rådde hungersnöd. Påföljande 
år var lika dåligt och hungersnöden rapport erades vara "ganska stor". 
1833 kom till alla dessa svårigheter en rödsotsepidemi, so m tog 60 liv i 
socknen.444 

Dessa inslag får bilda de sociala och kulturella ramarna kring de händelser, 
som bl a kom att utspela sig i Kukkola by och omkringliggande byar i böljan 
av 1832. 

Om upptäckten av "elaka menniskors werk"445  

"En faslig olycka" 
Fredagen den 20 januari 1832 kom hustrun Maria Nakkula gående från 
Vojakala och in mot Kukkola. Båda dessa byar ligger vid Torne älv i nedre 
delen av dess lopp. I vanlig ordning gjorde hon en avstickare till sina gamla 
bekanta på Vaaranpääs torp för att se hur det stod till med dem. Väl framme 
vid torpet upplevde hon omgående att allt inte var som det skulle. Två av 
fönsterluckorna till 'pörtet'446 var tillslutna medan farstudörren stod öppen. 

Se Hederyd 1992:75. 
445 Framställningen ned an är, om inget ann at ange s, häm tad ur rät tegångshandlingar från 
Nedertomeå och Karl Gustafs häradsrätt daterade 16 och 21 fe bruari, 30 mars, 2 och 4 april, 
22 och 28 maj och 3 juni 1832 (A Ia:28), vidare 6, 12 oc h 14 fe bruari 18 33 (AIa:29) samt 25 
juni och 11 juli 1836 (AIa:32) , förvarade vid Landsarkivet i Härnösand. 
446 Ett p örte be stod åtminstone i denn a del av land et av e n boningsstuga utan s korsten. Det 
uppvärmdes med en ugn där röken lade sig under taket och leddes ut genom en glugg eller en 
rököppning. Om porten i ne dre Tornedalen vid denna tid berättas att man i sjä lva 'manbygg
naden', d v s i huvu dbyggnaden, hade et t s k pör te elle r kök m ed en stor m ur, som även 
begagnades vid bak ning. M uren lä mnade en jämn v ärme med sto r besparing av bränsle. Se 
Palmgren u å: 141. 
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Detta gjorde henne förundrad eftersom hustrun på torpet, Eva Henriksdotter, 
alltid brukade hålla farstudörren stängd under dagtid. Maria gick trots allt in 
i pörtet, men eftersom hon hade svag syn kunde hon i mörkret varken se 
någon människa eller märka att något överhuvudtaget rörde sig där inne. 
Maria antog därför att torparhustrun haft något ärende till skogs och att 
dottern Maria Sofia under moderns bortavaro kunde befinna sig i torpets 
fähus. Maria gick därför ut ur pörtet. På gården fann hon emellertid att 
kälken stod kvar där den normalt brukade stå. Hon kunde därför sluta sig till 
att Eva inte kunde ha haft något ärende till skogs. I så fall skulle hon ha 
använt kälken eftersom det var midvinter och mycket snö. Maria gick därför 
till fähuset men fann att farstudörren där var stängd. Genom en springa i 
dörren kunde hon dock se att torpets kor gick lösa. Allt detta gjorde att Maria 
beslöt att gå in i pörtet igen. Där var det kallt. När hon hade gått några steg 
in fann hon något som liknade en hög på golvet invid pörtesmuren och 
kunde även urskilja två 'barnafötter'. De visade sig vara Maria Sofias. Hon 
låg naken på golvet med levrat blod runt kroppen som visade sig vara kall. 
När Maria undersökte flickans kropp ytterligare fann hon dessutom att 
barnets fötter i själva verket låg på moderns döda kropp, som endast var 
beklädd med ett linne och en kjortel. Torparhustruns huvud var placerat nära 
pörtesmuren, medan fötterna låg på den säng hon normalt låg i på natten. 
Torparhustruns huvud och axlar var dessutom delvis övertäckta med tegel
stenar, som om någon lagt dem ovanpå henne. Maria drog trots detta slut
satsen att en faslig olycka hade inträffat genom att pörtesmuren fallit över 
Eva, att hon till följd av detta omkommit och att dottern "af skrämsel der-
öfVer fallit sig til döds." 

Sedan Maria fört in boskapen i fähuset begav hon sig iväg från torpet. När 
hon kommit ut på landsvägen, som gick strax intill torpet, mötte hon två för 
henne okända personer, en man och en kvinna, som kom farandes med häst 
och släde. Hon berättade för dem om olyckan i Vaaranpääs torp och om de 
två omkomna. Det okända paret fortsatte sin fard söderut mot Nedertomeå 
socken, medan Maria själv gick en bit norrut till en stuga nära landsvägen. 
Den beboddes av inhyseskvinnorna Eva Lovisa Nuoksijärvi och Sofia 
Haapasaari.447 Även dessa blev nu varse om 'olyckan'. Tillsammans med 

447 När det gäller namnskicket i Tornedalen och i andra finsktalande bygder i Sverige anger en 
1850-talskälla följande: "Hwajje hem man eller går d bibe håller alltid ett wisst nam n, och 
egaren deraf tillägges samma namn, så att om han ombyter hemman blir ock hans namn för-
ändradt. Detta gäller icke för ståndspersoner eller handtwerkare, men deras hemman bibehålla 
likwäl sina gamla namn". Bergner 1852:99. 
I rätt egångshandlingarna förekommer såväl mo dern fins k stavning som mer försvenskade 
stavningsformer av egennamnen. I den fortsatta texten kommer såväl stavningen av dessa som 
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dem gick sedan Maria till ett pörte där pigan Clara Isaksdotter Kauppi bodde 
och berättade om 'olyckan'. Clara Kauppi underrättade i sin tur bonden på 
Koski hemman om vad som hänt. 

Ryktet om 'olyckan' hos Vaaranpää spreds tämligen snabbt runt om bland 
gårdarna i såväl Kukkola som i omkringliggande byar. På aftonen denna 
fredag hade sju personer med 'eldbloss' församlats på gården vid det olycks-
drabbade torpet. Några kvinnor var i första hand där för att ta hand om 
Vaaranpääs boskap. Några av männen och kvinnorna gick dessutom in i 
pörtet och fann förutom kropparna en järnstör stående vid pörtesdörren. På 
spetsen eller 'billen' på den fanns lämningar av såväl murbruk som tegel
sten. Sedan de församlade gått ut från pörtet för att bege sig hemåt, kom 
ytterligare två personer dit, inhysesmannen Pehr Huhta och bonden Johan 
Hemphäälä, som efter ankomsten försökte få de församlade att följa med 
dem in i pörtet. Flera menade att de inte vågade sig in ännu en gång då man 
upplevde allt så 'rysligt'. Pehr och Johan tog sig då själva in, medan de 
andra samlades vid dörren för att höra om man fann någonting mer där inne. 
Man hittade nu en kniv på bordet. Medan mycket levrat blod fanns kring 
flickans kropp syntes inget kring moderns. 

Make och far till de två döda var backstugusittaren Jakob Vaaranpää. Denne 
var född 1769 och således vid denna tid 63 år gammal. Han hade 1818 gift 
sig med den fjorton år yngre Eva Henriksdotter och hade med henne fått tre 
barn. Två hade dött som små medan Maria Sofia, född 1823, vid detta till
fälle uppnått nio års ålder.448 Makarna hade, såsom rättegångsprotokollet 
uttryckte det, "uti sitt uppförande ådagalagt sedlighet och redlighet". Famil
jen levde emellertid tidvis i yttersta fattigdom. Det torp man bebodde låg 
omkring en fjärdedels mil från närmaste bebodda gård. Boningshuset bestod 
av ett litet pörte med två fönster. I anslutning till det fanns en liten kammare 
som varken hade eldstad eller fönster och med ingång endast via pörtet. Den 
s k pörtesmuren, som nu delvis var sönderbruten, var tämligen nyanlagd. 

Skörden från den lilla åker som familjen hade att uppodla kring torpet hade 
varit synnerligen sparsam den senaste hösten. För Jakob och hans familj 
återstod då endast att genom tiggeri under vintern försöka få ihop till 
'brödfödan'. Onsdagen den 18 januari på aftonen hade Jakob därför begett 
sig hemifrån för att tigga och styrde först sina steg till bonden Pehr Pehrsson 

av ort snamnen at t gru nda sig på m odern finsk stavning såv ida in te dessa handlingar di rekt 
citeras. 
448 Uppgifter delvis hämtade ur Karl Gu stafs församlings kyrkoarkiv, husförhörslängden för 
åren 1828-1837 (AI:3), på micro fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
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Kittiläs stuga i Nedre Vojakkala, Nedertorneå socken. Han befann sig första 
natten på sin vandring hos bonden Johan Pohjanen i samma by. Morgonen 
därpå tog han sig över riksgränsen och till bröderna Johan och Jakob 
Mustaparta för att tillbringa följande dag och natt där. När Jakob så den 20 
januari återkom till svenska sidan av gränsen och besökte bonden Abraham 
Oravainen för att övernatta hos honom, hade budskapet om 'olyckan' just 
nått dit. Och Jakob blev underrättad om att hustrun och dottern hade 
'förolyckats'. Jakob fick skjuts hem av två bönder från Kukkola, Johan Laiti 
och Johan Kummu, som med släde var på väg hem efter ett besök i Hapa
randa. Vid skymningstiden nådde de fram och fann kropparna på pörtes-
golvet. När Jakob närmare undersökte de döda lade han märke till ett sår på 
sin dotters hals. Trots detta ansåg sig varken han själv eller hans ressällskap 
kunna avgöra om de båda hade blivit mördade eller förolyckats. Kropparna 
flyttades ut till en bod på gården. Därefter skickade Jakob ett bud till prosten 
Burman om att tacksägelse över dödsoffren skulle kungöras vid den efter
följande söndagsgudstjänsten. Efter detta begav sig Jakob med några till
hörigheter till Hemphäälä hemman där han kom att tillbringa ett antal nätter. 
Hos Hemphäälä fick Jakob Vaaranpää efterhand veta att en Henrik Hen
riksson Reinholdt dagarna efter att de döda kropparna återfunnits skulle ha 
haft tillgång till såväl hustruns pälskappa och kattunshalsduk449 som en packe 
ull och en yxa som kommit bort under den tid han varit hemifrån. Misstankar 
om att Reinholdt kunde vara hans hustrus och dotters baneman böljade gro 
hos honom. 

Morgonen efter upptäckten av de döda kropparna besökte inhysesmannen 
Pehr Huhta åter Vaaranpääs torp. Han hade fått i uppdrag att färdigställa 
likkistor och behövde därför ta mått på kropparna. Han hade även böljat 
fundera över hur den nyanlagda pörtesmuren hade kunnat rasa samman. Inga 
tegelstenar fanns ju exempelvis kring flickans döda kropp. För att diyfta 
detta begav han sig först till bonden Salomon Nikki och tänkte samtidigt be 
denne att göra honom sällskap till torpet. Nikki sade sig sakna mod att följa 
med så Huhta fick ta sig dit på egen hand. På sin väg till torpet träffade han 
Jakob Vaaranpää, som även han skulle till torpet för att hämta en del saker. 
De slog därför följe. Liken fanns nu som sagt i den bod som låg på gården 
till torpet. När det kläde som betäckte Eva Henriksdotters döda kropp drogs 
av, kunde Huhta konstatera att hennes högra tinningben var intryckt. Han 
undersökte dock inte den döda kroppen ytterligare utan tog endast de mått 
han behövde. På flickans kvarlevor upptäckte han 'en tjock rand' på halsen 
och insåg att den var nästan helt avskuren. Huhta berättade om sina 
iakttagelser för Jakob och hävdade även att hans hustru och dotter inte kunde 

449 Kattun är ett tunt, lätt bomullstyg. 
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ha förolyckats utan troligen blivit mördade. Jakob ville trots allt inte tro detta 
utan yttrade att: "Hwem skulle wäl kunnat hysa hat til dem? De woro fattige 
och förfördelade ingen". 

Sedan Huhta och Vaaranpää lämnat torpet besökte Huhta på hemvägen åter 
Nikki och berättade om sina senaste rön. Nikki, som redan tidigare anat att 
dödsfallen varit "elaka menniskors werk", avvisade nu bestämt en hypotes 
Huhta framkastade. Huhta hävdade att flickan själv kunde ha tagit livet av 
sig. Flickans ringa ålder samt knivens plats på bordet en bit ifrån hennes 
kropp talade dock emot detta. En gosse i byn, Matts Sallinen, hade dessutom 
berättat för Nikki att han sett Reinholdt såväl den 19 som den 20 "af bränwin 
öfwerlastad". Detta stärkte ytterligare hans misstankar om att Reinholdt 
kunde vara förövaren. Därför beslutade han sig för att meddela länsmannen 
Lind sina iakttagelser och misstankar, då Reinholdt, enligt Nikkis förmen
ande, var lösdrivare, och dessutom "illa känd och en för Samhället farlig 
menniska". Nikki visste dessutom att Reinholdt vid tiden för morden var 
medellös och att han därför ofta vandrat omkring och tiggt mat bland 
gårdarna i och kring Kukkola by. 

Om en misstänkt och hans förehavanden 
Via en mängd vittnesmål ges goda inblickar i vad Reinholdt och en hel del 
andra personer i Kukkola med omnejd hade för sig dagarna före och efter 
den tidpunkt då morden inträffade, någon gång under aftonen den 19 eller 
natten mot den 20. De omfattande vittnesmålen ger dessutom utmärkta 
möjligheter till att nära nog i detalj rekonstruera det sociala liv med dess 
relationella aspekter som utspelade sig under de dagar som föregick och 
följde på denna natt. Den information som vittnesmålen innehåller utgör i 
själva verket den empiriska grunden för att diskutera sociala mönster i 
Kukkola by vid denna tid. 

Reinholdt anlände enligt egen uppgift till Kukkola by den 16 januari och 
ägnade sig fr o m denna dag och fram tom den 19 främst åt att bettla och 
söka nattlogi hos en ansenlig mängd personer. Eftersom en mer detaljerad 
redovisning av vilka personer Reinholdt konfronterades med fram till den 19 
följer senare i framställningen, skall här endast de händelser som inträffade 
efter att han sistnämnda dag lämnat bonden Jakob Liisa redovisas. Dessa 
blev ju av naturliga skäl centrala i den kommande rannsakningen med 
Reinholdt. 

Enligt Liisa begav sig Reinholdt efter besöket hos bonden Jakob Liisa iväg 
"nedåt landswägen" i riktning mot Vaaranpääs torp. Därefter hade ingen sett 
honom förrän han innan det ljusnade påföljande dag ankom till bonden 
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Adam Kauppis gård. En änka som fanns på gården, Magdalena Anders-
dotter, märkte då att Reinholdt hade blod på sina kläder. Strax efter an
komsten dit träffade pigan Lisa Greta Löpare på honom i fähuset vid gården. 
Han var då sysselsatt med att tvätta sina händer i en "fahusgryta" och satte 
sig därefter utanför fähuset. När det böljade ljusna såg pigan Reinholdt 
komma gående från landbonden Eric Rosanders gård, och han följde vid 
framkomsten pigan in till det tidigare nämnda fähuset. Reinholdt bar då på 
något som liknade en yxa eller en stövel under sin ena arm. På grund av att 
det inte var fullt dagsljus kunde pigan dock inte närmare urskilja vad det var. 
När Reinholdt sedan befann sig i fähuset, bar han inte längre på någonting 
under armen utan hade troligen lämnat ifrån sig det i förstugan på väg in. 
Reinholdt följde därefter pigan in till Kauppis pörte. 

När det var fullt dagsljus anträffade pigan återigen Reinholdt i fähuset där 
han satt med huvudet lutat i ena handen. Bredvid sig hade han då en säck i 
vilken pigan överst kunde urskilja svart ull. På hennes fråga om vem som var 
ägare till ullen svarade han att den tillhörde honom själv. Snart kom även 
husbonden Adam Kauppi dit samtidigt som pigan gick ut därifrån. Hon 
kunde dock på vägen ut höra att Reinholdt bad Kauppi at t få låna en bes
man450 för att kunna väga upp ullen. Kauppi hade då svarat att hans besman 
lånats ut till sin svägerska Maria Grönberg. Efter en stund gick pigan åter
igen till fähuset för att se om Reinholdt fortfarande var kvar där, men fann 
att varken han eller säcken han haft med sig fanns där. 

I själva verket hade Reinholdt begivit sig till Maria Grönberg som tagit hand 
om ullen. Hos henne hade han för övrigt begärt brännvin och hade, enligt 
den nioåriga grannflickan Eva Kajsa Könönen som tillfälligtvis vistades i 
Grönbergs stuga, "öfVerlastad af starka drycker" sagt sig "hafwa egendom, 
som bara låg / ... / som Köytä".451 Vad som sedan sades fick inte flickan 
klart för sig eftersom hon snart blev visad 'på dörren' av Maria. Reinholdt 
besökte sedan bl a Eric Rosander till vilkens hemman han "åtskillige gånger 
[därefter] bortgått och återkommit". Till dottern på hemmanet, pigan Maria 
Ersdotter Rosander, skulle han dessutom för 24 skilling ha sålt en halv 
kattunshalsduk. Till henne gav dessutom Reinholdt under ett av dessa besök 
en sedel på två riksdaler dels för det brännvin han erhöll och dels som 
betalning för en tidigare skuld. Han fick tillbaka en riksdaler och 16 skilling. 

450 En b esman är en våg som består av en graderad stång med en vikt i ena änden och en krok 
i den andra. Man läser av vikten genom att förskjuta handtaget som finns anlagt på stången. 
451 Talesätt av fin skans 'köysi' eller p å svenska rep, tåg , etc. I rä ttegångsprotokollet tolk as 
detta som ett talesätt "hvarmed Finnarne utmärka, att de hafva mycket af något, eller något i 
öfverflöd". 
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Efter ett besök hos Rosanders granne, tidigarenämnde Isak Aronsson Lauri, 
återvände slutligen Reinholdt till Rosanders pörte där han övernattade. 

Dagen därpå sågs bl a Reinholdt drucken, svärande och ensam åter vara på 
väg till Adam Kauppis gård, där han påtagligt berusad lade sig på en bänk 
inne i pörtet. Under stor oro låg han sedan där och beklagade sig över att han 
inte fått sova. Efter en kort stund steg han så hastigt upp och sade till den 
'avskedade' soldaten Aron Sjöholm, som råkade befinna sig i pörtet: "Hwad 
tycker du, om jag, lik satan,452 skulle flyga i luften?" Utan att få något svar 
yttrade Reinholdt efter ytterligare en stund: "Den som til det minsta gör mig 
orätt, skall jag bränna eller mörda". Han övernattade i Adam Kauppis pörte. 

Söndagsmorgonen den 22 januari lämnade Reinholdt tidigt Kauppis pörte. 
Enligt Maria Grönberg hade han denna morgon lånat en riksdaler av henne 
och som pant lämnat en brun pälskappa och en yxa. Han varnade henne 
samtidigt för att lämna 'persedlarna' till någon annan, då han själv sade sig 
vilja återlösa dem senare. När Maria fick yxan i sin hand märkte hon en 
blodfläck på dess skaft. Reinholdt märkte att hon observerat blodfläcken, 
spottade på den och gned därefter skaftet med sin tröjärm innan han begav 
sig iväg. Senare besökte han bl a Isak Lauri som han besökt flera gånger 
tidigare dessa dagar. Dit kom även bonden Abraham Nuotikumpu och 
inhysesmannen Salomon Haapasaari.453 Innan Reinholdt stegade in i stugan 
märkte sonen i huset att han hade tagit fram en yxa från Nuotikumpus släde. 
Nuotikumpu tillfrågades om han själv haft någon yxa med sig vilket han 
förnekade. Om någon yxa funnits där menade han att den i så fall tillhörde 
Reinholdt. Frampå dagen gick Reinholdt tillsammans med Haapasaari åter 
till Adam Kauppi där de två begärde och fick brännvin. Reinholdt bad dess
utom Maria Grönberg, som då fanns där, att få återlösa den yxa han tidigare 
lämnat henne. Han lovade henne att Haapasaari påföljande morgon och för 
Reinholdts räkning skulle lämna henne en riksdaler. När denna förhandling 
var slutförd och Reinholdt fått den återlösta yxan i sin hand, högg han av 
yxskaftet med en annan yxa och gick därefter ut med det avhuggna yxskaftet 
under armen. När han efter en stund återvände in i stugan hade han inte 
längre med sig yxskaftet. När Reinholdt senare på dagen tillsammans med 
Salomon Haapasaari ännu en gång besökte Isak Lauri, visade han sig åter
igen "af drycker rörd". Han ville genast förmå Haapasaari att köpa den tidi

452 "Sebau" enligt ett annat vittnesmål. 
453 Om Reinholdt då v ar i säll skap med bon den Ab raham Nuotikumpu och inh ysesmannen 
Salomon Haapasaari, eller om dessa två redan fanns hos Lauri n är Reinholdt kom dit, rådde 
det av rannsakningsprotokollet att döma viss osäkerhet om. 
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gare omtalade yxan utan skaft för 18 skilling, ett köp som Haapasaari 
avböjde. 

Under Reinholdts och Haapasaaris besök hos Lauri befann sig även fyra 
andra personer där. Pehr Huhta som var en av dem berättade att en annan av 
besökarna, Johan Törngren, utpekat Reinholdt som mördare. Detta fick 
Reinholdt att hota med att "tukta" Törngren. Huhta försökte avstyra våld
samheter genom att hävda att Törngren som en gammal man knappast själv 
"diktat beskyllningen" utan hade förmodligen hört den ryktesvis av någon 
annan. För att ytterligare avleda Reinholdt från att bruka våld, tog Huhta 
Reinholdt med sig till Erik Rosander. Där hade Reinholdt "fordrat det 
bränwin, hwaraf han gjort sig förtjent", som rättegångsprotokollet uttrycker 
det. Något brännvin hade Rosander uppenbarligen inte till hands utan före
slog i stället att de tillsammans skulle återvända till Isak Lauri. På vägen dit 
sade Rosander till Reinholdt att: "Bränwin skall du få, men icke må du 
komma och bestjela mig". Väl framme hos Lauri bjöds samtliga tre på 
brännvin. När de vistats där en stund insåg Huhta och hans hustru, som 
råkade vara på besök där, att det var bäst att bege sig hem. I farstun på väg ut 
tog så Reinholdt Huhta om halsen och viskade: "Jag har en präcktig päls
kappa". Eftersom Huhtas hustru redan befann sig ute på gården och manade 
på maken att komma, kom sig inte Huhta för att fråga Reinholdt var kappan 
fanns och var han fått tag i den. Sedan Huhta och hans hustru kommit hem 
och lagt sig för natten, väcktes de av ett rop utifrån. Huhta steg upp, öppnade 
farstudörren och kände genast igen Reinholdt, som stod där ute och begärde 
att få tillbringa natten hos Huhta. Han fick lov till detta och fick en rana454  

som täcke. Huhta, som inte kände sig trygg utan låg halvvaken i det objudna 
sällskapet, märkte under natten att Reinholdt minst tio gånger gått till spisen 
"likasom för att taga eld på pipan". 

När Huhta morgonen därpå, måndagen den 23, steg upp, låg Reinholdt fort
farande kvar en stund. Vid gryningen gick han dock sin väg. I vanlig ordning 
begav han sig till Adam Kauppis stuga där han bl a återigen träffade Maria 
Grönberg. Hon vädjade denna gång till honom att snarast bege sig därifrån 
eftersom ett "elakt och ryssamt ryckte" om honom spritt sig i byn. När han 
var på väg ut därifrån, lämnade Maria tillbaka den pälskappa som Reinholdt 
tidigare lämnat till henne. När det var full dag besökte Reinholdt Pehr Huhta, 
som förvånad noterade att han då faktiskt var nykter. Såväl ovannämnde 
Johan Törngren som en gammal änka, Valborg Mickelsdotter, var då på be
sök hos Huhta. När änkan böljade tala om "den rysliga händelse[n]" på 
Vaaranpääs torp, reagerade Reinholdt genom att säga att: "[d]e wilja be

454 En rana är ett tjockt, randigt ylletäcke vävt i v arptyngd vävstol. 
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skylla mig derföre". Svärande och 'skärande sina tänder' yttrade han därefter 
att: "[o]m jag wiste hwem som utspridt sådant rykte, skulle jag å honom 
söka hämnas" och tillade dessutom att: "de icke skulle få på honom detta 
brott, om icke det skulle finnas 2ne vittnen". Huhta försökte nu 'med tecken' 
fa tyst på den pratglada änkan, och lyckades tydligen med detta. Efter en 
stund utbrast Reinholdt till synes betryckt och med huvudet lutat i sin hand 
att: "[k]ära Gud! Om man ändå wore under jorden, men det låter icke 
[h]eller göra sig". Därefter tog han en stövel från golvet, lade den under sitt 
huvud där han låg på en bänk och kastade sig oroligt omkring "än åt den ena, 
än åt den andra sidan". Slutligen steg han upp och yttrade att han skulle bege 
sig "åt skogsbyarna" varpå han gick sin väg. 

När Reinholdt väl kommit ut förvissade sig Huhta om att han faktiskt tog 
den väg som ledde till 'skogsbyarna'. Något senare besöktes Huhta av nämn
demannen Johan Strålberg som mest tycktes ha kommit in för att få eld på 
sin pipa. När Strålberg fick höra att Reinholdt nyss varit där lämnade han 
dock hastigt stugan. Då Huhta dessutom fann att fanjunkaren Lars Silver
brand stod och väntade utanför ytterdörren medan Strålberg var inne, insåg 
han med ens att saker var i görningen. Han kastade snabbt på sig ytter
kläderna och begav sig så fort han kunde den vanliga skogsvägen västerut 
mot 'skogsbyarna'. 

Nu hade inte bara Huhta blivit varse att avgörande händelser var i an
nalkande. Redan föregående dag hade ryktena nått klockarbostället i Karungi 
och länsmannen Nils Lind om att Jakob Vaaranpääs hustru och dotter inte 
omkommit genom en olycka utan mördats och att mördaren troligen var 
Reinholdt. Lind begav sig därför iväg till Kukkola tidigt måndagen den 23. 
När han anlänt dit besökte han först bonden Salomon Nikki och fick av 
denne reda på att Reinholdt setts hos Nikkis granne Pehr Huhta. Av Huhtas 
hustru fick han dessutom klart för sig att Reinholdt redan begett sig iväg till 
'skogsbyarna'. Tillsammans med Nikki, Strålberg och Silverbrand begav sig 
Lind hastigt iväg. Efterhand anslöt sig även Huhta till sällskapet. På Vesi-
jänkä myr hann man ikapp Reinholdt. När länsmannen genast böljade fråga 
Reinholdt vad han haft för sig på senaste tiden, svarade denne, utan att Lind 
nämnt något om något brott: "Jag är oskyldig!". Reinholdt blev därefter del
given misstanke om att ha mördat Jakob Vaaranpääs hustru och dotter, något 
som han förnekade. Han blev återförd till Kukkola by och till Strålberg där 
han sattes i förvar. I anslutning till den efterföljande transporten av Rein
holdt till sockenhäktet i Nedertorneå genomförde Lind tillsammans med tre 
andra personer och i Reinholdts närvaro en besiktning av de döda kropparna. 
Man passade även på att studera den delvis sönderfallna muren, och för
vissade sig om att den järnstör med murbruk på spetsen som var uppställd 
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mot murväggen väl passade in i de två hål som fanns i muren. Därav blev 
man klar över att hustrun Eva Henriksdotter inte kunde ha omkommit till 
följd av att tegelstenar rasat ned över henne utan att dessa måste ha lagts dit 
efteråt. Flickan Maria Sofias sönderskurna hals visades upp för Reinholdt 
samtidigt som Lind ställde frågan till honom om halsen blivit avskuren och 
om han själv gjort detta. Reinholdt hade då svarat att: "[d]är syntes wara ett 
ärr". Ytterligare versioner av Reinholdts svar lämnades av andra närvarande. 
En bland dem menade dessutom att Reinholdt vid detta tillfälle hade sagt att: 
"[o]m detta [ä]r mennisko werk, så är det rysligt". Därefter bedyrade Rein
holdt ännu en gång att han var oskyldig till morden. På väg till sockenhäktet 
kom Reinholdt en kort stund att vistas hos Maria Grönberg. En av de perso
ner som då fanns där var hustrun Anna Greta Adamsdotter Matti. Hon 
uppgav att hon saknade en yxa och menade att Reinholdt stulit den. Hon 
frågade därför Reinholdt: "Hwad ondt hafwa wi gjort dig, eftersom du stulit 
yxan af oss? Kanske du mördade folket hos Waranpä med den samma"? 
Reinholdt svarade att: "[m]ed den wisserligen slacktade jag." 

När väl Reinholdt transporterats iväg anmodade länsman Li nd en handfull 
personer att tillsammans med Jakob Vaaranpää ytterligare undersöka brotts
platsen, medan han själv blev skjutsad till närmaste gästgivargård. 

Första rannsakningstillfället 
Rättegångens första dag den 29 januari 1832 inleddes i vanlig ordning med 
att Reinholdt delgavs misstanke om att ha förövat rån och mord. Av hans 
prästbetyg framgick att han 1823 straffats med tjugo dagars fängelse på 
vatten och bröd för stöld. I prästbetyget fanns även en notering om att 
lysning mellan honom och en piga, Brita Maria Norman från "Ryska Neder-
Torneå" hade skett, utan att något giftermål kommit till stånd. Skälet till 
detta angavs vara att det rådde osäkerhet om var han var bosatt. Reinholdt 
beskrevs i prästbetyget vara mycket begiven på starka drycker. Själv be
rättade han att hans fader Henrik Isaksson bodde i ett föregångshemman455 

tillhörigt bonden Pehr Enbuske. Han visste inte om han överhuvudtaget var 
skatteskriven men hävdade att han senaste vintern vistats hos sin fader, från
sett de perioder han varit sysselsatt med skomakeriarbeten på andra ställen. 

Rätten upplystes därefter om att tre pojkar funnit en söndersprättad brun 
'yllepälskappa' under en bro. En av pojkarna hade dessutom hittat ett av
hugget yxskaft nedstucket i snön nära Maria Grönbergs pörte. Även kattuns
halsduken och den svarta ullen fanns nu i tingssalen och visades för Jakob 
Vaaranpää och Reinholdt. Vaaranpää menade bestämt att pälskappan tillhört 

455 Del av ett hemman avsett för tidigare ägare och sannolikt åldrade personer. 
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hustrun, att halsduken liknade den som hustrun hade ägt, att ullen var av 
samma sort som den han blivit bestulen på och att även det avhuggna skaftet 
måste ha kommit från en yxa han förlorat. Han meddelade nu att han även 
hade förlorat två liar och ett par nya 'kängskostöflar'. Reinholdt bestred 
under hela rättegången att han befattat sig med dessa saker. Föremålen kom 
att utgöra något av en röd tråd genom hela rättegången. Hela tiden ville åkla
garen med stöd av vittnen hävda att Reinholdt haft tillgång till dem och lika 
envetet bestred Reinholdt detta. Reinholdts taktik under rättegången gick ut 
på att förneka allt som överhuvudtaget kunde länka honom till de saker som 
hade försvunnit från Vaaranpääs torp, trots att olika vittnen efterhand sett 
Reinholdt förfoga över dem. I syfte att undvika en hel del upprepningar i 
texten, kommer detta tema endast i förbigående att tas upp i den fortsatta 
fallbeskrivningen för att i stället följas upp avslutningsvis. I vilket fall som 
helst fullbordade Reinholdt denna del av rannsakningen med att hävda att 
han inte "haft något ondt til de mördade" och att han dessutom kände den 
mördade hustrun. 

Sedan hustrun Maria Nakkula hade vittnat om hur hon fann de mördade och 
att hon fann att tegelstenar i efterhand måste ha lagts på den mördade 
hustruns huvud och axlar, uppmanade Reinholdt henne att inför rätten ta på 
ed att tegelstenarna blivit "med ordning" lagda på detta sätt. Åklagaren frå
gade Reinholdt om anledningen till denna uppmaning. Han svarade på detta 
att "sådant hörde til målets utredning", men tillade att han inte kände till hur 
dessa tegelstenar varit ordnade. 

Andra rannsakningstillfället 
Vid andra rannsakningstillfället den 19 februari presenterades inledningsvis 
den 'medico-legala' besiktningen av kvarlevorna efter de mördade, en 
besiktning som företogs den 14 februari. I utlåtandet efter besiktningen fast
ställde vice provinsialläkaren Eric Englund att de två mördade "owilkorligen 
ljutit döden" av de skador som de fått på huvud och hals. 

Ytterligare ett tema som dryftades fortlöpande under rättegången rörde helt 
naturligt frågan om vad Reinholdt haft för sig från eftermiddagen den 19 
januari och fram till påföljande morgon. Han sade vid detta rannsakningstill-
falle att han visserligen hade besökt bonden Jakob Liisas hemman aftonen 
den 19 men hade därefter gått till Haapasaari. Reinholdt erinrades då av 
åklagare Lind om att vägen från Liisas hemman och till Haapasaari gick 
"uppåt skogen", medan han själv från detta hemman setts ta vägen ned till 
allmänna landsvägen, d v s i motsatt riktning. Reinholdt förklarade detta med 
att han hade lämnat sina skidor bakom några buskar nere vid "en wäga-
skilnad" längs landsvägen och att han först gått för att hämta dem. Bonden 
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Salomon Nikki meddelade då rätten att något sådant vägskäl överhuvudtaget 
inte fanns och att några skidor inte heller synts till de aktuella dagarna trots 
att landsvägen gick alldeles intill flera gårdar, att öppna falt omgav lands
vägen och att uppställda skidor borde ha uppmärksammats av åtminstone 
någon. Reinholdt ändrade nu sin version och menade att han vid ankomsten 
till Kukkola lämnade skidorna vid en granbuske bakom en "rygghage". 

Reinholdt tillfrågades därefter om när han lämnat Liisas hemman. Detta 
skulle enligt honom ha skett vid skymningen men innan ljus hade tänts i byn. 
Han anlände till Haapasaari när hans föräldrar redan gått till sängs. Fan
junkaren Silverbrand avbröt honom och hävdade att Reinholdt vid ett tillfälle 
sagt till honom att han besökte sina föräldrar i Haapasaari, medan han vid ett 
annat hävdat att han varit hos Olof Vinikka den aktuella natten. Reinholdt 
kommenterade inte detta utan berättade vidare om besöket i Haapasaari. Där 
hade han av fadern fått låna två riksdaler innan han dagen därpå återvände 
till Kukkola. När han ankom till Kukkola hade det böljat ljusna. Han besökte 
först Eric Rosander. I stället för att köpa spannmål som han först planerat 
köpte han brännvin där. Han blev därmed utan pengar till att köpa spannmål. 

Även andra oklarheter uppstod när åklagaren jämförde Reinholdts egna ver
sioner av vad han haft för sig med vad som kom fram via olika vittnesmål. 
Reinholdt hade bl a sorgfälligt undvikit att i sin berättelse nämna att han 
besökt bonden Adam Kauppi på morgonen den 20, ett förhållande som 
skulle visa sig vara förståeligt med tanke på Kauppis tvivelaktiga rykte i byn. 
Detta är ett förhållande som vi dessutom återkommer till i den efterföljande 
diskussionen. Vid detta rannsakningstillfalle blev Reinholdt allvarligt upp
manad av åklagaren att rannsaka sitt minne om sina kontakter med Adam 
Kauppi. Han erkände då att han vid återkomsten till Kukkola efter vistelsen i 
Haapasaari först besökte Adam Kauppi i syfte att köpa spannmål av denne. 
Något spannmål fick han dock inte köpa. Den säck som pigan Lisa Greta 
Löpare berättat om i anslutning till detta besök skulle enligt Reinholdt ha 
varit tom och i själva verket varit ämnad för att fyllas med spannmål. Den 
omvittnade oro han uppvisade hos Kauppi skyllde han på "öfwerflödigt 
brännewins förtärande". 

Tredje rannsakningstillfället 
Rannsakningsdagen den 21 februari inleddes med att bonden Jakob Liisa 
berättade att Reinholdt under senaste hösten, "medan bar jord ännu war" och 
dessutom helt nykter, lämnat ett förslag till honom av följande innebörd: Om 
Reinholdt fick två tunnor korn och tio riksdaler av Liisa så skulle han ta livet 
av den föregångskvinna, änkan Valborg Mickelsdotter, som Liisa hade för

343 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

bundit sig att underhålla.456 Detta förslag upprepades dessutom senare under 
hösten. Reinholdt förnekade detta under svordomar. 

Även denna rättegångsdag ägnades bl a åt Reinholdts förehavanden sedan 
han lämnat Jakob Liisas gård den 19 januari. Inhysesmannen Salomon 
Haapasaari, som bodde i den föregångsstuga där även Reinholdts föräldrar 
hade ett rum, berättade att han hade besökt dem den 20 januari. Vid besöket 
hade han bl a frågat dem om Reinholdt varit där på senaste tiden men fått till 
svar att han inte synts till "på längre tid". Inte heller Haapasaari själv hade 
sett Reinholdt där "sedan något före Juhlhelgen". 

Rätten gjorde nu ett uppehåll i förhandlingarna för att enskilt dryfta det jäv 
som Reinholdt hade riktat mot två av vittnena. Reinholdt ville nämligen 
mena att dessa skulle ha "olofligen åtkommit" stöldgods. Beträffande Maria 
Grönberg, som var en av dem, skulle det ha gällt den ull som pigan Lisa 
Greta Löpare sett Reinholdt ha i en säck i Adam Kauppis fähus. Den andra 
var pigan Maria Rosander, som han menade hade haft tillgång till den halva 
kattunshalsduk som tillhört den mördade Eva Henriksdotter. Rätten fann 
dock med stöd av vittnen att det i själva verket var Reinholdt själv som ur
sprungligen sökt avyttra dessa saker, och att inga bevis fanns att de två 
skulle ha 'åtkommit' dessa saker ifrån Vaaranpääs torp. Rätten fann därför 
att något jäv mot dem således inte förelåg. 

Fjärde rannsakningstillfället 
Under rannsakningen den 30 mars försökte åklagaren med hjälp av olika 
vittnen påtala det orimliga i att Reinholdt både skulle ha vistats över natten 
hos sina föräldrar och dessutom att han i "urwäder" och i mörker färdats 
fram och åter mellan Kukkola och Haapsaari, en sträcka på nära tre mil. 
Reinholdts enda kommentar till detta var att han uppgivit det sanna förhåll
andet. 

En förhörstaktik som nämndes i bokens första kapitel och som åklagaren i 
detta fall genomgående utnyttjade var att få den tilltalade att trassla in sig i 
motsägelser och uppenbara lögner när det gällde enskilda detaljer som rörde 
dennes förehavanden. I rannsakningen med Reinholdt finns ett exempel på 
detta i anslutning till vad som hände sedan han lämnade Liisas gård den 19 
januari. Han blev nämligen då tillfrågad om var skidorna fanns som han 

456 1 samband med att hemman överläts från äldre till yngre generationers bönder, gjordes ofta 
överenskommelser mellan parterna som gick ut på att den yngre köparen i samband med över
låtandet förband sig att försöija den äldre och dennes hustru. Et t kontrakt upprättades vanligt
vis som i korthet gick ut på a tt de äld re un der åte rstoden av sina liv skul le kunna "leva i 
orubbat bo". 
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skulle ha färdats på under sin fard från Kukkola till föräldrarna. Reinholdt 
menade att han sålt dem till inhyseskvinnan Maria Sallinen. När åklagaren 
då antydde att hon skulle komma att höras om detta, sade Reinholdt att han 
sålt ett par skidor till henne under trettondagshelgen. Åklagaren påtalade då 
att denna helg inföll ett antal dagar innan han skulle ha färdats till Haapa-
saari. Reinholdt hävdade då att han hade sålt andra skidor till Sallinen än 
dem han nyttjade under färden till föräldrarna. Det senare paret skulle han ha 
lämnat kvar i skogen strax innan han kom fram. När Reinholdt tillfrågades 
om han kunde återfinna dessa skidor, kom bara ett svävande svar från 
honom. På tillfrågan om han kunde uppge namnet på någon som visste att 
han, förutom de skidor han sålt till Maria Sallinen, även ägde ytterligare ett 
par, sade Reinholdt att han inte "kunde åstadkomma en sådan utredning". 

När så åklagaren räknade upp de vittnen som kallats till rättegångstillfället, 
anmälde Reinholdt ytterligare en gång jäv mot ett vittne, denna gång beträff
ande bonden Adam Kauppi. Reinholdt ville mena att denne skulle ha blivit 
straffad "med spö" för stöld i Torneå stad. Reinholdt hade framgång i denna 
jävsanmälan eftersom hans uppgift visade sig vara riktig. Adam Kauppi 
kunde därför inte vittna i målet men ansågs av rätten kunna höras utan ed om 
det visade sig att han hade viktiga upplysningar att lämna. 

Vid de vittnesförhör som följde uppehöll man sig till att bölja med vid en del 
incidenter som ägt rum sedan Reinholdt väl hade blivit fängslad. Åklagaren 
ville bl a ha reda på innehållet i vissa samtal mellan Reinholdt och en del 
andra personer under denna tid. En dag när Reinholdt fanns i fängsligt förvar 
hos fångvaktaren Isak Förare och denne tillfälligtvis gått ut, hade exempelvis 
bonden Isak Aronsson Lauri och en vid tiden för rättegången till Norge 
bortrest jungfru vid namn Johanna Erika Lidström, "båda öfVerlastade af 
starka drycker", varit på besök i Förares bostad. Där fanns då redan Förares 
hustru Eva Kajsa, som vid tillfället försökte förmå Reinholdt att bekänna sitt 
brott. Hon hade då bl a åberopat "fiere språk från Bibeln". Jungfrun Lid
ström satt samtidigt invid spisen och samtalade med Reinholdt. Hustru 
Förare kunde endast uppfatta att Lidström yttrat till Reinholdt att: "det vore 
icke farligt". När Reinholdt i rätten blev tillfrågad om vad han och Lidström 
talat om, sade han sig inte kunna påminna sig det. Även påföljande natt 
förvarades Reinholdt i Förares bostad. Isak Förare vaknade under natten av 
att Reinholdt sagt: "håller på så länge försöka till dess jag mister hufvudet." 
Förare spetsade öronen för att kunna höra om Reinholdt skulle säga något 
mer, men denne föll snart i djup sömn. När Förare morgonen därpå berättade 
för Reinholdt vad han sagt under natten, svarade Reinholdt att han säkert 
talat i sömnen eftersom han alltsedan barndomen besvärats av detta. 
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När Reinholdt senare ankom till sockenhäktet457 kom drängen Isak Asplund 
dit eftersom han hört att Reinholdt fick gå lös inne i Förares bostad och att 
han tom fått tillåtelse att ägna sig åt skomakeri. När Asplund kom in i 
häkteslokalen sade han till Reinholdt: "är du här nu du får icke mera wara 
lös hos fångvaktaren och göra skor". På detta hade Reinholdt svarat, att: "ja 
de fattiga mördarna fängslas, men om jag haft pengar, nog hade jag fått vara 
fri". Fånggevaldigern Lindvall, som samtidigt befann sig där anmärkte med 
anledning av Reinholdts svar att: "de vore ju fattiga också, som du mör
dade". Asplund inflikade då att: "ja så är du mördare, du undföll dig ett ord, 
som binder dig, jag skall nämna det för Länsmannen Lind och de här närvar
ande må vara vittnen derpå". För att försöka förklara sig sade då Reinholdt 
att "nog har jag slagtat många, kor, får och harar". När Reinholdt i rätten 
blev tillfrågad om detta menade han att de närvarande inte förstod vad han 
avsåg men att han inte kunde komma ihåg vilken ordalydelse han haft. 

Dagen innan den 'medico-legala' besiktningen ägde rum transporterades 
Reinholdt till den avlidne gästgivaren Malmströms pörte för att vara nära till 
hands. Liggande där på pörtesgolvet blev Reinholdt på aftonen tillfrågad av 
nämndemannen Johan Franki, som då befann sig i pörtet, om: "hvarföre 
[han] fått en sådan beklädnad", syftande på de fängsel Reinholdt var försedd 
med. På detta svarade Reinholdt att "den som förtjenar den far den", varpå 
han tillade, uppenbarligen för att mildra vad han hade undsluppit sig, att: 
"den är icke ensamt gjord för min räkning, den är begagnad förrut och 
kommer äfven hädanefter att begagnas". När Reinholdt inför rätten tillfråga
des om vad han menade med detta, svarade han att: "beklädnaden vore gjord 
för den som det förtjenar, men fingo stundom äfven bäras af dem som sådant 
icke förtjent, hvarpå Reinholt skulle vara ett exempel". 

Femte rannsakningstillfället 
Till rannsakningen den 3 april hade såväl Reinholdts föräldrar som syster 
inkallats för att man skulle kunna bringa klarhet i om Reinholdt över
huvudtaget besökt dem under natten mellan den 19 och 20 januari. Reinholdt 
vidhöll att så varit fallet och sade sig även kunna ange var på pörtesgolvet 
han övernattat och var de övriga i pörtet legat denna natt. Först att höras var 
Reinholdts fader Henrik Isaksson. Han försäkrade att de uppgifter som Rein
holdt lämnat om såväl sängkläder som var i pörtet han övernattat var riktiga. 
Även Reinholdts uppgifter om att han vid avfarden från Haapasaari skulle ha 

457 Detta häkte har beskrivits på följande sätt: "Arrestlokalen i Nedertorneå var 7x6 meter och 
hade också två rum varav det ena !... ! rymningssäkert med dubbla golv, förstärkt tak, dubbla 
järnslåar för dörren sam t galle r för fönstren. Huset va r mi ndre ry mningssäkert men va r å 
andra sidan i så gott s kick att fångaina klarade sig u tan hälsovådor efter avtjänat straff'. Se 
Teerijoki 1993:103. 
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haft med sig yxa, säck och pengar stämde enligt fadern. När sedan mer preci
serade frågor riktades till fadern om när Reinholdts besök skulle ha skett, hur 
länge besöket varade samt hur mycket pengar sonen skulle ha fatt med sig 
när han lämnade föräldrarna, gav fadern betydligt vagare svar. Detta föran
ledde åklagaren att fråga fadern hur han så noga kunde komma ihåg vilka 
sängkläder sonen haft den aktuella natten, medan "han icke i öfrigt kunde 
göra redo". Fadern gav endast svepande svar på detta. 

Den berättelse som Reinholdts moder Eva Isaksdotter lämnade var åtmin
stone i vissa delar i överensstämmelse med makens. Den avvek när det 
gällde vad sonen haft med sig när han lämnade Haapasaari. Hon menade att 
han varken haft yxa eller säck med sig. Hon hävdade dessutom att hennes 
make omöjligen kunde ha lämnat sonen några pengar eftersom några sådana 
pengar överhuvudtaget inte fanns att ge bort vid denna tid. Däremot ville hon 
minnas att maken tidigare under vintern lämnat sonen så pass mycket pengar 
att de sammantaget uppgick till två riksdaler, en summa som sonen därefter 
var skyldig föräldrarna. Reinholdt tillfrågades då om han tagit säcken och 
yxan hemifrån utan föräldrarnas vetskap, vilket han medgav att han gjort. 

Nämndemannen Abraham Revoniemi tog sedan till orda. Han hade bara 
någon vecka tidigare när han besökte Kattilasaari kvarn träffat Reinholdts 
moder. Hon hade då sagt honom att Reinholdt senast varit hemma hos för
äldrarna strax före julhelgen. Revoniemis uppgifter bekräftades av bonden 
Mickel Kattilasaari, som även han befann sig vid kvarnen vid detta tillfälle. 
Eva Isaksdotter förnekade dock att hon överhuvudtaget yttrat sig så. 

Ytterligare ett vittne, hustrun Kajsa Johansdotter Styrman, omtalade att hon 
denna morgon, medan hon väntade på att rannsakningen skulle inledas, satt 
sig på en bänk invid ytterdörren till nämndemannen Harilas eller Strålbergs 
pörte. Hon kom då att hamna bredvid Reinholdt, som då viskande bad henne 
att gå till bonden Adam Viinikkas gård d it Reinholdts moder befann sig i 
väntan på att höras i målet. Styrman ombads att meddela modern att inför 
rätten säga att Reinholdt en natt, "utan att han närmare bestämt hvilken natt," 
skulle ha besökt föräldrarna och legat "å golfvet ofvanför deras säng samt 
derwid såsom sängbädd begagnat Fadrens päls, en kudde och en rana". Om 
föräldrarna menade att han var skyldig dem två riksdaler, skulle Styrman 
meddela dem att han ville återbetala detta belopp. Styrman var nu inte villig 
att efterkomma Reinholdts uppmaning utan sade honom att hans moder snart 
skulle komma till tingshuset och att han d å själv skulle få tillfälle att tala 
med henne om detta. Detta uttryckte dock Reinholdt tvivel om. Styrman 
hade därefter berättat om samtalet med Reinholdt för flera personer som då 
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fanns utanför Harilas pörte. Detta hade hon senare ångrat eftersom även 
Reinholdts fader fanns bland dem. Reinholdt bestred hela Styrmans vitt
nesmål. Han hävdade att han frågat henne om hon var inkallad som vittne. 
En person som sett dem samtala ville dock mena att deras samtal var betyd
ligt längre än vad som krävdes för att avhandla en så enkel fråga. Reinholdt 
kunde dock inte förmås till några medgivanden om detta. 

Såväl de uppgifter som modern gav vid Kattilasaari kvarn som andra som 
lämnades av Reinholdts föräldrar kom att dryftas ytterligare via nya vittnes
mål. Bland annat skulle en hustru och en piga ha hört att Reinholdts föräldrar 
vid besök hos dem 'lyckönskat sig själva' till att sonen greps när han för
sökte ta sig hem till dem, eftersom de sade sig frukta "något våldsamt 
upförande" av sin son. Detta vittnesmål fick slutligen modern att inför rätten 
avge en annan version än den hon tidigare lämnat. Hon berättade gråtande att 
Reinholdt inte besökte föräldrarna den aktuella natten. I stället hade hon bli
vit ombedd av maken att inför rätten presentera den version han i sin tur fatt 
höra av hustrun Styrman utanför Harrilas pörte. Reinholdt, som åter tillfråga
des om detta, vidhöll att Styrmans vittnesmål var osant. Fadern höll fast vid 
sin version och förnekade att han överhuvudtaget haft något samröre med 
Styrman på morgonen. Med detta avslutades denna rättegångsdag. 

Sjätte, sjunde och åttonde rannsakningstillfällena 
Vid rättegångsdagen den 4 april, som ägnades åt att närmare reda ut en del 
mellanhavanden mellan Reinholdt och ett antal personer i Kukkola dagarna 
efter rånmorden, framkom ingenting nytt. När målet återupptogs den 22 maj 
uppdagades följande: Under två pojkars lek med en boll råkade den hamna 
på ett tak. När så en av pojkarna gick upp för att hämta ned bollen, på
träffade han en yxa med avslaget skaft. Yxan förevisades för rätten i det 
skick den hade när den hittades. Man kunde konstatera att den del av skaftet 
som fortfarande satt kvar på yxan fullständigt kunde sammanfogas till det 
tidigare återfunna avhuggna skaftet. Medan Reinholdt sade att han aldrig 
haft denna yxa i sin hand och att allt detta som nu spelades upp i rättssalen 
"vore en tillställning af illasinnade menniskor", menade Jakob Vaaranpää att 
han kände igen den som sin. 

Under rättegångsdagen den 28 maj framkom heller inget nytt. När detta till
fälle avslutades, framställde åklagaren önskemål om att 'jungfrun' Anna 
Johanna Erica Lidström skulle höras, eftersom hon enligt vittnen skulle ha 
haft ett förtroligt samtal med Reinholdt när han förvarades hos fångvaktaren 
Isac Förare. Lidström befann sig dock i Norge vid denna tid. Rätten beslu
tade om att uppskjuta rannsakningen till dess Lidström med hjälp av länets 
befallningshavande kunde inställas inför tinget. 
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Nionde rannsakningstillfället 
Vid rannsakningstillfället den 6 februari 1833 meddelades att 'jungfru' Lid
ström den 21 januari 1833 anlänt till Nedertomeå sedan hon förpassats dit 
från Norge. Hon fanns nu i tingssalen och nämnde inledningsvis att hon 
kände till rånmordet, eftersom hon söndagen den 22 januari tillsammans med 
bonden Isak Pellikä och drängen Fredrik Salomonsson Klockare passerat 
Vaaranpääs torp, sett in genom ett av fönstren och kunnat konstatera förödel
sen där. Därefter begav hon sig tillsammans med bonden och drängen till 
Nikkis hemman där rånmorden diskuterats. Någon menade exempelvis att 
Reinholdt borde misstänkas för detta, eftersom han setts inneha saker som 
tillhört den mördade Eva Henriksdotter. När Lidström senare lämnade 
hemmanet tillsammans med Pellikä och Klockare, kom de tre överens om att 
de skulle föra rånmorden på tal med Reinholdt så snart man träffade honom 
och samtidigt vara uppmärksamma på hur han betedde sig och vad han 
yttrade. De besökte därför bonden Isak Lauris hemman med dessa föresatser. 
I dennes pörte fanns vid deras ankomst en större ansamling av folk, 
däribland Reinholdt som halvlåg på en bänk.458 När Lidström genast vid an
komsten förde "det grufweliga mordet" på tal och underströk, att "det wore 
menniskowerk, såsom det synes" och att "det onda samwetet deröfwer förr 
eller sednare [skulle] wakna och förebrå gemingsmannen", hörde de flesta 
församlade stilla på. Reinholdt reste sig dock från bänken och yttrade, utan 
att någon riktat någon anklagelse emot honom, att: "[n]og synes det at det är 
en mordgerning; men ingalunda [skulle] den som begått den, sådant er
känna". Han lade dessutom till att "det wore alla kunnigt, det hos Waranpä ej 
funnes egendom, som til dylik gjerning kunnat föranleda". Allt samtal i 
pörtet upphörde med ens och Lidström blev av Reinholdts reaktioner ytterli
gare styrkt i sin misstanke om att Reinholdt var gärningsmannen. 

Lidström hade mer att berätta: Sedan Reinholdt blivit gripen och förd till 
fångvaktaren Isak Förares pörte, besökte hon Förare tillsammans med 
bonden Isak Aronsson Lauri. Hon befann sig då på resa till Malören. Rein
holdt låg där på en bänk vid pörtesmuren men satte sig upp när de steg in. 
Lidström satte sig bredvid Reinholdt på bänken och yttrade till honom: "Om 
Waranpäs hustru förolämpat dig; hwad hade det oskyldiga bamet gjort, 
eftersom du äfwen mördade det? Sårar det icke ditt samwete"? På detta hade 
Reinholdt endast svarat att: "hwad gör det annat?" Lidström, som egentligen 

458 1 samband med att Lidström med sällskap anlände till detta pörte fanns, förutom Reinholdt, 
följande personer där: H usbonden Isa k La uri och den nes hustru M aria St ina Sigfridsdotter, 
bönderna Abraham Nuotikumpu och Pehr Enbuske, inhysesmännen Johan Tömgren och Pehr 
Huhta, den senare tillsammans med hustrun Maria Olofsdotter, och slutligen hustrurna Brita 
Cajsa Joh ansdotter Hemphäälä och Maria Caj sa Jak obsdotter Vaara, d vs sammantaget 
tretton personer! 
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tänkt fortsätta samtalet med Reinholdt, blev så rörd av svaret att hon böljade 
gråta och förmådde sedan inte att säga mer. Lauri och Lidström fortsatte 
snart resan vidare mot Malören. Reinholdt bestred helt innehållet i jungfru 
Lidströms vittnesmål. Hon hade enligt honom överhuvudtaget inte suttit 
bredvid honom på någon bänk utan på en stol i en annan del av pörtet. 

Tionde rannsakningstillfället 
Bonden Isak Pellikä och drängen Fredrik Salomonsson Klockare, som nämn
des i samband med Lidströms vittnesmål vid föregående rättegångsdag, var 
den 12 februari instämda som vittnen. I allt väsentligt samstämde deras vitt
nesmål med Lidströms. Detta fick Reinholdt att medge att de uttalanden han 
gjort vid deras besök hos Isak Lauri "kunnat wara sådana". 

Ytterligare ett vittnesmål, som berörde Reinholdts vistelse hos fångvaktaren 
Isak Förare innan han blev satt i sockenhäktet, avgavs denna rättegångsdag. 
Vittnet denna gång var Isak Förares svärmoder Eva Adamsdotter som be
rättade att hon under ett besök hos sin dotter även fann att Reinholdt var där i 
väntan på att transporteras vidare till sockenhäktet. Reinholdt uppförde sig 
oroligt när de två kvinnorna böljade samtala om rånmorden. Stundom grät 
han till och med. Den dag han skulle närvara vid den 'medico-legala' besikt
ningen, eller den 2 februari, yttrade han så att Eva Adamsson hörde det: 
"Nog lefwer jag nu en tid åtminstone den gårdagen459 till ända gått; det 
kunde wara, som det nu befinnes, med käringen; men at barnet skulle blifwa 
mördadt, war hårdt". När Reinholdt i rätten tillfrågades om detta yttrande, 
menade han att han inte kunde minnas att han överhuvudtaget fallt det. 

Åklagare Lind sammanställde efter dessa vittnesmål de huvudfrågor kring 
vilka oklarheter fortfarande rådde och som han menade att Reinholdt borde 
kunna reda ut. Dessa frågor var: 

• Varifrån hade Reinholdt fått yxan, halsduken och pälskappan som han 
enligt olika vittnesmål innehaft, pantsatt, sålt eller lämnat i förvar hos 
Maria Grönberg vid tiden strax efter rånmorden på Vaaranpääs hustru 
och dotter? Reinholdt nekade till att han någonsin skulle ha befattat sig 
med dessa saker. 

459 Detta är sannolikt en fe löversättning i pro tokollet. Förhören med Reinholdt genomfördes 
uteslutande på tomedalsfinska då han inte behärskade svenska språket. En soc kentolk fanns 
därför alltid närvarande under rättegången, eftersom ju alla handlingar avfattades på svenska. 
Flera vitt nesmål måste , förutom Reinholdts egna u ttalanden, å and ra si dan öve rsättas från 
tomedalsfinska till sve nska. Öv erhuvudtaget inn ehåller de olika handlingarna i må let en h el 
del språkliga märkligheter som sannolikt kan tillskrivas detta faktum. 
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• Vilken händelse hade lett till att yxan, som Reinholdts hävdade att han 
själv ägde men som han pantsatt hos Maria Grönberg, blivit besudlad 
med blod? Reinholdt nekade till att yxskaftet skulle ha varit blodigt. 

• Var gömde Reinholdt yxan han först pantsatte, som därefter blev återlöst 
av Salomon Haapasaari och som den 22 januari förvarats i bonden 
Abraham Nuotikumpus släde? Reinholdt påpekade att han han p g a sitt 
"af bränwin öfwerlastade tilstånd" inte kunde komma ihåg var denna yxa 
fanns. 

Åklagare Lind genomförde därefter sin slutplädering. Trots att Reinholdt 
hela tiden nekat till de rånmord han var tilltalad för var åklagaren genom en 
mängd vittnesmål, samt Reinholdts egna "emot hwarannan skilda förkla
ringar och erkännanden", övertygad om att han var gärningsmannen. Medan 
åklagaren yrkade om laga ansvar för honom, hävdade Reinholdt att "laga 
bewis emot honom" inte fanns och begärde "fullkomlig befrielse i målet." 

Elfte och tolfte rannsakningstillfällena 
Eftersom prästbetyget för Jakob Henriksson Vaaranpää och dennes mördade 
hustru och dotter inte införskaffats inför den pålysta rannsakningen den 13 
februari 1833 ajournerades målet till påföljande dag då det redovisades. Av 
betyget framgick att Jakob Vaaranpää och hans maka Eva Henriksdotter 
"warit kända för et stilla och i alla afseenden ostraffeligt och Christeligt 
upförande. Med god Christendoms kunskap hafwa de flitigt begagnat nåde
medlen". I betyget intygades även att dottern Sophia Maria "war et utmärkt 
barn. Hon läste redan want i bok samt Luthers Cateches och Swebilii förbätt
rade förklaring med skriftens språk likaledes want utantill". 

Reinholdt förnekade även denna gång att ha begått de brott han anklagats för 
och tillade dessutom "at det kan wara Prästen okändt, hwari Waranpä lefwat 
med sin hustru". Utslaget lästes avslutningsvis upp av rättens ordförande 
Zackris Dahl och innehöll bl a följande: 

I  . . .  I  Urt ima Tings  Rätten  (anser  det )  wara  uplyst  a t  Henric  Henricsson 
Reinholt, oaktat sitt enständiga nekande til brottet, är forwunnen at hafwa 
med fullt upsåt att skadegöra sig å Waranpää torp aftonen den 19 Januarii 
sidstledit år eller natten emot den 20 i samma månad inställt, sedan hustru 
Eva Henricsdotter och hennes dotter Sophia Maria Jacobsdotter gått til 
hwila och de sidstnämnda om lifwet bringat samt derefter tillegnat sig den 
af Jacob Waranpä upgifne lösöreegendomen; hwadan Urtima Tings 
Rätten ! ... ! pröfwar rättsligt förklara, det skall Henric Henricsson 
Reinholt mista högra handen och halshuggas samt steglas å wanlig 
rätteplats i Carl Gustafs Sokn, der brottet skjedt !... I. 
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Utslaget insändes till Svea hovrätt för "närmare granskning och skärskåd
ande", medan Reinholdt transporterades till länshäktet i Piteå för att där 
avbida hovrättens utslag. 

Svea hovrätt fann i sitt utslag daterat den 15 augusti 1833 att Reinholdt inte 
kunde fällas som ansvarig för rån och mord, eftersom full bevisning inte 
förelåg, "utan lemna[de] saken till framtiden, då den kunde uppenbar warda, 
dock med afseende å de emot Reinholdt förekomne omständigheter och 
bindande liknelser, att hafVa i större eller mindre mohn varit delaktig uti 
brottet". Högsta domstolen fastslog den 2 november samma år hovrättens 
utslag och förklarade, att Reinholdt borde avsändas till "Corrections Inrätt
ningen å Långholmen" för att där förvaras i enskilt rum, "samt flitigt af 
wederbörande Prästerskap förmanas till en upriktig bekännelse af de emot 
Reinholdt åtalade grofva brott". Det institut som åberopades i domen beträff
ande Reinholdt är det tidigare omtalade 'insättande på bekännelse'.460 

Ny prövning i målet 
I en skrivelse av den 7 november 1835 från Fängelsestyrelsen461 till Svea 
hovrätt meddelades att Reinholdt dels för komministern för Finska National
församlingen i Stockholm, Johan Tulindberg, och dels inför kämnersrätten462 

avgivit full bekännelse. När komminister Tulindberg hade besökt Reinholdt 

460 Om detta institut och de fångar som dömdes i en lighet med det har chefen för Kriminal
vårdsstyrelsen 1885-1910 Per Sigfrid Wieselgren skrivit följande: "Bekännelsefangens 
"enskilda fängelse" var föreskrifVet genom k. brefvet den 16 febr. 1826, s om jämte bestämm
elsen, att de alltid borde förvaras i sä rskilda fängelserum, förständigade vederbörande att där 
lämna dem "alldeles sysslolösa". Vanligen in sattes de u ti någon af korrektionsinrättningarna. 
Vidgingo de ändtligen sin brottslighet, borde förhör med dem anställas inför närmaste stads
domstol, innan rapport om bekännelsen afsändes, och rättens förhörsprotokoll rapporten 
bifogades, därefter den öfverrätt, som i målet dömt, ägde förordna om ny undersökning eller 
annan åtg ärd, dä rom anmälan hos K. Ma j:t bor de gö ras. Ännu i slutet af 1830-talet och i 
böljan af d et följande var a ntalet af det ta slags fångar jämförelsevis högt; ! ... ! sedermera 
sjönk siff ran öfver huf vudtaget, till dess den sist e bekä nnelsefången, förre soldaten C. E. 
Lindqvist, tillta lad för mord, ut an a tt hafva aflagt bekännelse blef fr ån kronohäktet å Lång
holmen, på grund af K. Maj:ts beslut den 14 juli 1869 , därifrån frigifven, efter att hafva något 
mera än två år varit såsom bekännelsefange i fängelse innesluten. Men redan genom k. brefvet 
den 5 mars 1846 h ade, på grund af fångvårdsstyrelsens inkast mot 1826 års bestämmelse om 
den ständiga sysslolösheten, föreskrifvits, att i hva ije särskildt fall sku lle K. Maj:ts profiling 
underställas den jämkning i beh andlingen af ra nnsakningsfange, som ans ågs böra äga rum; 
och med sål unda gifven möjlighet för undantag, tor de r egelns st ränga til lämpning knappast 
vidare ifrå gakommit". Wieselgren 1895:435. Se även fot not 473 . Se även In ger 1976. Där 
finns för övrigt Reinholdts fall kortfattat beskrivet som 'casus 10'. Ibid: 180-182. 
461 Egentligen 'Styrelsen öfwer Fängelser och Arbetsinrättningarne i R iket'. 
462 I d etta fall 'Stoc kholms Södra Förstads Kämnersrätt'. Kämnersrätten var i f örsta hand en 
förberedande rätt i vissa städ er, men dessu tom k unde sm ärre må l behandlas i sin hel het i 
denna instans. 
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på Långholmen, vilket sannolikt inträffade någon av de inledande dagarna i 
oktober 1835, var Reinholdt enligt komministern i en 'beklagansvärd sinnes
oro'. Tulindbergs besök ledde till att kämnersrätten tämligen omgående 
sammanträdde i målet, vilket skedde den 9 oktober med Tulindberg som 
tolk. Rannsakningarna uppges ha genomförts i det rum där Reinholdt för
varades och där han nu låg i sin säng. Detaljer i Reinholdts bekännelse 
föranledde dessutom domhavande vid Norrbottens Norra Domsaga, vice 
häradshövdingen Anders Magnus Stenberg, att utöver Reinholdt även åtala 
bonden Adam Kauppi, änkan Maria Grönberg, förre nämndemannen Eric 
Rosander samt dennes ogifta dotter Maria Ersdotter Rosander för att ha be
fattat sig med tjuvgodset från rånmorden. 

Eftersom rannsakningsprotokollet från kämnersrätten innehåller delvis nya 
och dittills okända detaljer kring såväl Reinholdts person som kring 
händelseförloppet vid rånmorden, finns anledning att mer ingående redovisa 
dess innehåll. Reinholdt fick i vederbörlig ordning först redogöra för sin 
levnad. Han berättade att han som yngling hjälpt sin fader Henrik Isaksson 
med jordbruksarbete. Denne, som någon tid varit fjärdingsman, råkade 
efterhand på obestånd, blev utfattig och "vårdad såsom inhyseshjon" till
sammans med hustrun Eva Isaksdotter, dottern Anna Greta Henriksdotter 
och hennes barn på en del av ett hemman som ägdes av dotterns 'fästeman' 
Salomon Haapasaari. Efter att "under loppet af 2ne år förrut hafva af 
Församlingens Presterskap blifvit undervisad i Christendomen", tog han 
1820 nattvarden för första gången. År 1823, när han fortfarande bodde hos 
föräldrarna, blev han dömd till tjugo dagars fängelse på vatten och bröd för 
stöld. Efter att ha avtjänat detta straff fick Reinholdt dels undervisning i 
skomakeri av sin äldre broder Petter och var dels 'tjenstedräng' hos 'jord
ägare' i 'finska skogsbygden'. Vid slutet av år 1831 var nöden i hans hem
bygd enligt Reinholdt så stor att: 

t ... I äfVen skickligare skomakare, än han, kommit i den yttersta nöd, 
samt måst föda sig genom tiggeri; att brist på tillfälle att ärligen skaffa sig 
lifsuppehälle hade sluteligen väckt hos honom den föresats, att genom rån 
och mord skaffa sig något att kunna förvandla till penningar för inköp af 
l i f s fömödenheter  och  starka drycker  / . . . / .  

När Reinholdt tjänade som dräng i finska Rekihaijut i slutet av 1820-talet, 
lärde han känna den senare mördade hustrun Eva Henriksdotter. Hon tjänade 
där som 'hjelphustru' under vissa perioder. Reinholdt hade visserligen även 
hört talas om hennes make men aldrig träffat honom och inte besökt deras 
pörte förrän i samband med rånmorden. 
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När det gällde händelseförloppet i samband med rånmorden och de dagar 
som följde då Reinholdt fortfarande var i frihet berättade han följande: 
Någon gång mellan klockan två och tre på eftermiddagen den 19 januari 
1832 lämnade Reinholdt Jakob Liisas gård i Kukkola för att bege sig till 
Vaaranpääs pörte. Han hade nämligen fått för sig att ett mord lättare skulle 
kunna döljas om det inträffade hos någon som var fattig och som dessutom 
bodde avsides. Det var således sådana tankar som fick Reinholdt att välja 
just detta pörte. Pörtet låg nämligen mellan två och tre kilometer från när
mast belägna gård, och han förväntade sig att där finna åtminstone "något 
om ej af synnerligen stort värde". Reinholdt begav sig således dit "med fullt 
upsåt att begå mord och rån". 

Vid 'aftonskymningen' nådde han så fram och fann då endast hustrun och 
dottern hemma. Hustrun var vid hans ankomst sysselsatt med att mjölka 
familjens två kor som stod bakom 'pörtesrummet', medan dottern mest 
sprang "af och an" i pörtet. Sedan mjölkningen avslutats tände hustrun eld i 
eldstaden och kardade därefter ull medan hon satt vid 'spiselden' och sam
talade med Reinholdt. Reinholdt begärde och fick 'surmjölk', som till
sammans med brödet han haft med sig stillade hans hunger. Sedan de båda 
samtalat "några timmar vid spiselden", gav Reinholdt till känna att han 
avsåg att övernatta där, något som han även fick tillåtelse till. Utan att klä av 
sig lade han sig på en bänk. När spiselden efter en stund slocknat och det 
blev mörkt, gick även hustrun Eva Henriksdotter till vila i sin säng med sin 
dotter vid sin sida. Reinholdt låg på bänken som om han sov, men han var i 
själva verket vaken, eftersom han hela tiden umgicks med tanken på "det 
mord, han emnade begå". När så månsken trängde in i rummet kring mid
nattstid steg han upp, fattade tag i den yxa han tidigare sett ligga under 
bänken han låg på, gick till hustruns och dotterns säng och drämde till 
hustrun med ett yxslag över hennes högra tinning, som fick henne att avge 
ett "jemrande läte", dock utan att dottern vaknat. Efter 'dråpslaget' flyttade 
Reinholdt hustruns kropp från sängen till spismuren. Därefter grep han en 
kniv som låg på bordet i rummet och gav den sovande flickan ett hugg i 
halsen, som innebar att hon, "utan att gifva tecken till smärta, genast aflidit". 
Reinholdt släpade sedan även flickans kropp till stället där hustruns kropp 
låg. Med en järnstör han tidigare sett stå i ett av hörnen till pörtet stötte han 
så sönder delar av spismuren. Stenar och murbruk föll ned och lades så att 
den som sedan fann liken skulle tro att de döda "endast af våda I ... I 
omkommit". Visserligen lade Reinholdt några av stenarna på och kring Eva 
Henricsdotters huvud, men inte i någon bestämd ordning, "emedan sådant 
skulle hafva snarare kunnat förråda mordgärningen". I och med att obduk
tionsprotokollen efter besiktningen av kropparna ännu en gång lästes upp i 
rätten, blev Reinholdt ånyo uppmärksammad på att flickan "haft ett skärsår å 
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högra sidan nära födslodelen, samt blånader under högra ögat". Med anled
ning av detta uttalade sig Reinholdt, enligt rannsakningsprotokollen, på föl
jande sätt: 

I  . . .  t  [H]an I  . . .  I  önskade  s ig  Guds  och menniskors  för låte l se  för  s i t t  
brott, att han icke tilldelat, hvarken flickan eller hennes moder flera eller 
andra slag eller stygn, än han nyss omnämnt; och derföre skulle det hafva 
väckt Reinholdts förundran att fiere åkommor varit å de af honom mörda
des  kroppar  synl ige  / . . . / .  

När cirka en timme gått sedan rånmorden förövats lämnade Reinholdt pörtet. 
H a n  b e h ö v d e  n ä m l i g e n  t i d  f ö r  a t t  s a m l a  i h o p  a l l t  h a n  v i l l e  t a  m e d  s i g ,  d v s  
yxan som han dödat hustrun med, pälskappan och kattunshalsduken, ullen 
som låg i en korg på bordet i pörtet, två liar och ett par 'kängskostövlar', 
som även de fanns i pörtet. Påföljande morgon innan det ljusnat anlände han 
så till Adam Kauppis gård i Kukkola. Till denne, "för tjufnad tillförene 
straffade och allmänt illa kände man", lämnade han de bägge liarna och 
kängskostövlama, dock utan att ange något pris då Adam Kauppi därmed 
skulle förstå att Reinholdt inte krävde någon betalning för dem. Vid Adam 
Kauppis pörte fick Reinholdt dessutom möjligheter att gömma alla de andra 
"röfvade sakeme" med undantag av yxan, som han behöll för egen del. Yxan 
tog han med sig då han besökte Maria Grönberg, som, "likasom hennes för 
stöld straffade man Johan Kauppi, varit allmänt beryktad för att gema köpa 
tjufgods". För Grönberg omtalade Reinholdt att han stulit sakerna i en annan 
socken, och att han hade "åtskilligt att sälja". För att hämta sitt stöldgods 
fick han låna en tom säck av henne. Som pant för yxan han lämnade fick han 
ett lån på tolv riksdaler. Sedan han lämnat Grönbergs pörte, besökte han 
flera personer i Kukkola, bland dem landbonden Rosanders ogifta dotter 
Maria Rosander som "hållit Krog". Till henne sålde han halsduken för 24 
skilling. Av alla supar som han erhöll av såväl henne som av andra blev han 
efterhand så 'överlastad', att han varken visste vad han gjorde eller var han 
senare övernattat. Tidigt följande morgon begav han sig åter till Adam 
Kauppis gård med ullen, som han bar i den mördade hustruns pälskappa, 
fyllde säcken han lånat av Grönberg med ullen, smög sig skyndsamt till 
Grönberg med detta och fick ullen uppvägd där. Trots att ullen vägde 
närmare tio 'marker',463 erbjöd inte Grönberg honom mer än två riksdaler för 
den och pälskappan tillsammans. Hon påtalade för honom att: "/.../ stulet 
gods t... I borde man få för godt pris och större penningsumma hade hon ej 
att lemna, men om köp blef af, skulle hon ej vara nogräknad att traktera 
honom med bränvin /.../". Reinholdt, som var angelägen om att bli av med 

465 Äldre viktmått som efterhand bytte namn till skålpund. Tio skålpund motsvarar 4,25 kilo. 
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stöldgodset, antog hennes erbjudande om två riksdaler för ullen och kappan, 
ett belopp som han dock snart "förstört !... I hos Maria Ersdotter Rosander, 
som haft god tillgång på bränvin". 

Reinholdt fick nu tillfälle att modifiera en hel del uppgifter som dryftades 
vid de tidigare rannsakningarna. Här tas endast de mer väsentliga modifie
ringarna upp: Han hade märkt att flera hade uppmärksammat att yxan han 
bar på hade blodfläckar på skaftet, och att detta även kom fram i de tidigare 
häradsrättsförhandlingama. Sannolikt i syfte att smussla undan yxan hade 
hans systers trolovade, Salomon Haapasaari, inlöst den hos Maria Grönberg, 
sedan Reinholdt själv med en annan yxa huggit av skaftet på den. Även detta 
framkom vid den tidigare rättegången. Om någon skulle uppmärksamma 
blodfläckarna på yxan under rannsakningarna, hade Reinholdt tänkt säga att 
fläckarna egentligen var en "röd qvist å det sönderhuggne skaftet I... I och 
aldeles icke någon blod". Dessutom skulle han säga, att orsaken till att han 
huggit av skaftet varit, att yxan då både skulle vara lättare att bära och dölja. 
Var eller hos vem yxan senare hamnade kunde han dock inte redogöra för. 
Han var emellertid helt klar över att han inte hade kastat den på taket till 
Rosanders stuga, där den senare hittades. När det så gällde pälskappan såg 
Reinholdt att Maria Grönberg rev sönder den sedan hon köpt den av honom. 
Bitarna gav hon sedan tillbaka till Reinholdt, som i sin tur gömde dem i en 
'ria'464 tillhörig bonden Isak Lauri. Därefter hämtade Reinholdt bitarna på 
Grönbergs anmodan och stack dem under den bro där bitarna senare åter
fanns av några pojkar. 

De två sista rannsakningstillfällena 
Sedan Reinholdt anlänt till hemorten anmodade befallningshavande i länet 
att ofördröjligen kalla till urtima ting i målet.465 Mycket hade hänt sedan 

464 Byggnad för att torka otröskad säd. 
465 Inför detta fogades, förutom handlingar från de tidigare rättegångarna, bl a följande hand
lingar till målet: 
• Memorial u tfärdat av predikanten vid S ödra Korrektionsinrättningen, N H Norrbin, och 

tillsänt Fängelsestyrelsen daterad den 2 oktober 1835. Av d etta memorial framgår att då 
predikanten Norrbin klockan åtta på morgonen den 1 oktober infann sig i Reinholdts cell, 
var denne i en "beklagansvärd sinn esoro, som ti llkännagifvit sig genom jämmer, tår ar 
och rop på F insk prost, sam t br utna Svenska ord, at t ha n va r skyldig til l det m ord, på 
hvilket han miss tänkts och hålli ts i enskilt ru m förvarad från den 18 ja nuari 1834". 
Norrbin blev bekymrad vid åsynen av "brottslingens förskräckliga qval". Eftersom 
Reinholdt "ej rätt förstod eller talade Svenska språket" utan endast finska, lät Norrbin ett 
bud gå till Fi nska Nationalförsamlingens komminister Johan T urindberg att skyndsamt 
komma och höra den bekännelse Reinholdt var beredd att avgiva. Me morialen innehöll 
även själva bekännelsen. 
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rättegångarna 1832. Såväl åklagaren vid förra rättegångarna, kronoläns
mannen Nils Lind, som ett antal andra nyckelpersoner i målet hade avlidit. 
Bland dem kan nämnas målsägaren i målet, de mördades make och fader 
Jakob Vaaranpää, och bonden Adam Kauppi, till vilken Reinholdt först 
vände sig för att bli av med de stulna sakerna. Dessutom hade Reinholdts 
fader dött medan pigan Maria Rosander fanns i Norge. 

När Reinholdt avslutningsvis under den första av de avslutande rannsak-
ningsdagarna den 9 juli 1836 fick framträda inför rätten,466 konstaterades att 
han "under visad synbar ånger och sinnesrörelse" upprepade den bekännelse 
han redan avgivit på Långholmen. Därefter hördes Eric Rosander och Maria 
Grönberg. Änkan Grönberg inledde med att ursäkta sig över att hon hade 
svårt att minnas sina mellanhavanden med Reinholdt, men medgav att hon 
visste att Reinholdt tidigare var straffad för stöld. Hon hade köpt ullen för 
två riksdaler samt hade gett Reinholdt en riksdaler i pant för yxan och 
pälskappan, men hon hade inte hört något om att ett mord skulle ha ägt rum. 
Hon visste inte då att pälskappan tillhörde den mördade Eva Henriksdotter 
och hade ingen aning om att Reinholdt "oärligen den och ullen åtkommit, 
hälst han haft en brud, den hon förmodade, att omförmälte egendom skulle 
tillhöra, och till försäljningen lemnat tillstånd". Rosander bestred att han 
skulle ha köpt yxan Reinholdt stulit av Vaaranpää, och hävdade att han 
aldrig överhuvudtaget sett den eller ens den pälskappa Grönberg befattade 
sig med. Rosander menade att Reinholdt antagligen "i fyllan kastat ifråga
varande yxa å Rosanders tak", något som Reinholdt bestred. Han menade för 
sin del att han sålt yxan till Rosander. 

Eftersom några prästbevis inte rekvirerats för de nu tilltalade Grönberg och 
Rosander inför den första av de avslutande rannsakningsdagarna, fick det 
slutliga avgörandet i målet anstå till två dagar senare. Åklagaren menade då i 
sin slutplädering att: 

• Skrivelse av de n 3 oktober 1835 fr ån F ängelsestyrelsen til l Öve rståthållarämbetet me d 
anmodan om att snarast anordna förhör i behörig domstol och att detta skulle hållas inom 
korrektionshuset p g a att Reinholdt varit sjuk en längre tid. 

• Rannsakningsprotokoll från kä mnersrätten med en redogörelse över Reinholdts full
ständiga bekännelse. 

466 Det faktum att målet var synnerligen omfattande, med hela 94 instämda och avhörda vitt
nen under rannsakningstillfällena 1832, samt att Länsstyrelsen krävde att målet skulle avslutas 
skyndsamt, ledde till en hel del huvudbry om vem som kunde ta sig an målet. Uppgiften föll 
till slut på lagmannen J G Rosenlund. Som åklagare förordnades kronofogden Pehr Öhrling. 
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!  . . .  !  Reinholdt  med fül l t  upså t  a t t  skada g öra ,  s ig  å  förenämnde torp 
instält och Eva Henricsdotter och hennes dotter Sophia Maria om lifvet 
bringat, samt derefter tillegnat sig den af Jacob Waaranpää i lifstiden 
såsom bortkomne upgifne egendomen, hvarföre Urtima Härads Rätten / 
... / pröfvar rättvist förklara, det skall Henric Henricsson Reinholdt mista 
högra handen samt halshuggas och steglas å vanlig Rättsplats i Carl 
Gus tafs  Socken,  der  brot te t  skedt  ! . . .  L 

Åtalet emot Adam Kauppi förföll i och med att denne avlidit. Beträffande 
Maria Grönberg var rätten övertygad om att hon tillskansat sig eller pantsatt 
saker hon borde misstänkt ha varit stulna. Rätten dömde därför henne att för 
detta böta tre riksdaler och 16 skilling, som skulle omvandlas till fyra dagars 
fängelse vid vatten och bröd om hon saknade tillgångar att betala dessa 
böter. Åtalet emot Eric Rosander lades däremot ned i brist på bevis, medan 
det emot dennes dotter Maria fick anstå till dess rätten skulle kunna nå henne 
med en stämning. 

Den 8 november 1836 behandlades domen mot Reinholdt i Svea Hovrätt 
utan att denna instans fann anledning att ändra häradsrättsdomen. Den 10 
mars 1837 fastställde Högsta domstolen slutligen dödsdomen över Henric 
Reinholdt. Ur "Fånglista ifrån Piteå Häckte uti Norrbottens län för April 
månad år 1837" hämtar vi följande information: 

Den 10 april ankom Kongl Majts nådiga utslag af d: 10 mars, hwar-
igenom Reinholdt blifvit dömd att halshuggas. Den 23 i samma månad 
afsändes Reinholdt till NederTorneå och Carl Gustafs Härads häckte, för 
att der af uti finska språket kunnig prestman, till döden beredas till den 
19de Maj, då straffet skulle werkställas.467 

467 Hämtat ur Fån glistor för Norrbottens län (SI 1297), konverterade till mikrofiche och 
förvarade på Forskningsarkivet, Umeå Universitet. Den förberedelse för döden som omtalas i 
denna notering finns beskriven i H andbok uti Svenska Kyrko-Lag-Farenheten från 1824. Där 
omtalas under § 19 'Om sjukas och fångars besökande' under punkten F följande: 'Till dem, 
som för deras missgerningars skull sitta fängslade för lifVet, eller redan äro dömde till döden, 
skola sådane Prester skickas, som pr öfvas på bästa sättet kunna undervisa och trösta dem af 
Guds ord. - Derföre skola ock Presteme, förr än de ordineras, göra sig väl ku nniga uti sam -
vets-mål och frågor, och lära sig, huru de blödiga och af djefvulen eller annan svaghet 
anfäktade, sjuka och bedröfVade, ell er till döden dömda menniskor bäst kunna och böra hug-
svalas. När Prester följa fångar till dö den, skola d e gifV a ak t upp å, at t dem ick e gifves för 
mycket vin, så att de varda druckne, och derigenom obeqväme till att hafva botfärdiga tankar 
samt bedja Gud om en salig ändalykt och sin själs eviga välfärd". I anslutning till denna punkt 
finns en fotnot med bl a följande tillägg: "För öfrigt lära i denna sak näppeligen sådane före
skrifter kunna meddelas, hvilka passa till alla förekommande händelser. En noggrann urskill-
ning, menniskokännedom, andelig erfarenhet, nödig insi gt i gudaläran sa mt tr ofast bön ti ll 
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Social struktur och kulturella mönster 
I detta digra mål blev hela 94 personer hörda som vittnen. Några bland dem 
hördes dessutom vid flera rannsakningstillfallen. Därutöver blev ytterligare 
en handfull personer hörda som av olika anledningar inte var vittnesgilla.468 

Man frapperas framfor allt av den mängd människor som kunde samlas för 
att dryfta gemensamma byaangelägenheter. Uppgifter om denna sociala ge
menskap, som den framträder i mängden vittnesmål, rör framför allt namn på 
bybor, som vid olika tillfallen råkade befinna sig i ett eller annat pörte i 
Kukkola, där även Reinholdt samtidigt befann sig. Det rör sig även om by
bor som på olika sätt fanns till hands vid undersökningen av brottsplatsen 
och när det gällde att slutligen ta fast och fängsla Reinholdt. Vittnes
berättelserna berör såväl dagarna som föregick rånmorden som de dagar som 
var i direkt anslutning till att nyheten om rånmorden spreds i byn. 

En intressant omständighet är att Reinholdt till synes ohämmat kunde vandra 
mellan ett antal gårdar som beboddes av för honom uppenbarligen förtrogna. 
Man kan mot bakgrund av detta fråga sig om detta med bygemenskap i den 
omfattning som den här framträder var en egenhet, som skilde den torne-
dalska gränsbygden från andra bygder i landet vid denna tid. Man kan vidare 
fråga sig vilka personer bland byinvånarna som de facto kom att bli indragna 
i målet. Om man skiljer ut de kretsar som var Reinholdts egna från dem som 
var behjälpliga när det gällde att klara upp brottet, kan man exempelvis fråga 
sig om dessa två konstellationer var för sig representerade skilda sociala 
skikt i byn? Ett sådant skikt kunde tänkas representera en 'subkultur' inom 
vilken individer med Reinholdts bakgrund och 'vandel' tämligen ostört 
kunde röra sig. Man kan vidare tänka sig att andra personer rörde sig i helt 
andra sociala sammanhang med naturliga samband med överheten i bygden 
representerad av bl a kyrkoherden och länsmannen. Man skulle i så fall även 
kunna betrakta de olika konstellationerna som delar av en klasstruktur med 
skilda förutsättningar att bestämma sina liv, bl a genom att ägandestrukturen 
gav upphov till skilda levnadsvillkor. Vissa ägde sin jord som självägande 
bönder, medan andra på sin höjd var proletariserade 'daglönare'. 

Utifrån den mängd rannsakningshandlingar från skilda håll som studerats in
för denna bok lan konstateras, att den mängd personer som framträdde i 
Reinholdts grannskap, och som han uppenbarligen hade samröre med, är av 

Gud, bö ra vägleda Läraren i d essa brydsamma göromål, om h an skall med f ramgång uträtta 
sitt värf'. 
468 Här avs es dels de när mast anh öriga ti ll den tillt alade Re inholdt, dels min deråriga, icke 
myndiga och dels bond en Ada m Ka uppi som genom att ha n tidigare visad e sig ha varit 
straffad för stöld i Torneå sta d inte an sågs vittn esgill uta n end ast kom at t, som det hett e, 
'upplysningsvis' höras i målet. 
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en omfattning som inte framträder i fall som är relaterade till Norrbottens län 
i övrigt, till Västernorrland eller till såväl slättbygderna som bergslags-
bygderna inom Örebro län. Efterhand kom det exempelvis utifrån Reinholdts 
egna berättelser fram, att en del av hans förtrogna i själva verket sysslade 
med häleriverksamhet. Detta måste även ha varit känt för andra än dem som 
representerade den krets, där han själv rörde sig tämligen hemvant. Innan vi 
analyserar dessa förhållanden vidare, finns här anledning att rekonstruera hur 
allt detta framträder i de redovisade rannsakningshandlingarna. 

Det fanns uppenbarligen en social beredskap bland många i denna bygd att 
dryfta sådant som kändes farofyllt. Att en rånmördare gick lös i byn måste 
av många ha uppfattats på detta sätt. Samtidigt vandrade den allmänt 
utpekade till synes bekymmerslöst runt bland pörtena. Han drack sig hög
gradigt berusad, antingen ensam eller i lag med de personer som han antag
ligen normalt söp med. Han försökte dessutom, när rånmordet väl var känt 
för de flesta, prångla ut det stöldgods han kommit över på ett sätt som verkar 
indikera, att han i vissa kretsar inte förväntade sig att bli anmäld ti ll någon 
myndighetsperson. Kretsen av personer som fick vetskap om hans oförsik
tiga affärer växte emellertid och han fick därför alltmer ohöljda anklagelser 
riktade emot sig. Först sökte han i tämligen bryska ordalag välja sig mot 
dem men fann uppenbarligen efterhand att hans situation var ohållbar, vilket 
fick honom att mer eller mindre brådstörtat bege sig iväg från Kukkola till 
sina hemtrakter, 'skogsbyarna'. 

Inte minst Reinholdts uttalande att "de fattiga mördarna fangslas, men om 
jag haft pengar, nog hade jag fått vara fri", som han falide när han befann sig 
i fångsligt förvar, ger anledning till att rikta uppmärksamheten mot mer 
sociala och strukturella aspekter av detta mål. De frågeställningar som bör 
besvaras för att en socialhistorisk analys skall kunna ledas vidare kan formu
leras på följande sätt: Vilka personer fanns i de porten Reinholdt besökte? 
Vilka sammankomster förekom bland bybor i övrigt i Kukkola med omnejd 
de dagar som följde när rånmorden blev allmänt kända? Till vilka vände sig 
Reinholdt, antingen för att bettla eller för att prångla ut det stöldgods han 
kommit över? Kan man, för att anknyta detta till ett kulturhistoriskt per
spektiv, dessutom tala om en 'brottsrelaterad subkultur', en kultur som Rein
holdt själv tillhörde och kände sig trygg inom. Kan man betrakta den som en 
subkultur inom vilken han kunde förvänta sig att stöldgods skulle kunna 
omsättas i pengar och brännvin, utan at t läckor skulle föra detta vidare till 
andra? Rättegångsprotokollen har systematiskt studerats utifrån frågan: 
Vilka personer kom Reinholdt i kontakt med dels dagarna innan han rån
morden förövades och dels dagarna som följde fram till dess han greps? 
Följande lista på personer erhölls: 
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Reinholdt och i Kukkola, januari 1832 - personer i den kronologiska 
ordning de uppträdde enligt rättegångsprotokollet:469 

I: Datum för händelser och personer Reinholdt mötte innan han gre ps (namngivna 
personer):470 

16:e januari 
(1) Pigan Maria (Andersdotter) Liviöjärv, f 154, bland Kukkola inhysingar tills m oä dotter. * 
1790, utfl 1832. Morgon. 1. 
(2) Förgångsmannen Hans Koski, f 142 på Niska h:n, Kukkola, som förre husbonden. * 1765 , 
d 1833 gm drunkning. Eftermiddag el afton. 2. 
(3) Hustrun Maria Koski, f 142, hustru t (2). * 1774 , fl 18341 f 116, Härkäniemi h:n, omg där 
1834 m bonden o änklingen Johan Pehrsson Muhu. Eftermiddag el afton. 2. 
(4) Bonden Aron (Stephansson) Niska, född Jurvakainen, f 142, g, tills m hustru o 
hemmaboende dotter på Niska h:n, Kukkola. * 1793. Afton. 3. 
(5) Hustrun Br ita J ohansdotter St röm, f 143, på S tröms h:n, Ku kkola, eft er 1830 , då inf l fr 
NTo m maken Carl Ström o två barn när dåvarande husbonden (63) 'utflyttade'. Tredje barn i 
Kukkola. * 1799, d 1834 i 'colik' varefter änkling o barn utfl 1835 t NTo. Afton. 4. 
(6) Inhysesmannen Nils (Larsson) Harrisenmaa. f 154, bl Kukkola inhysingar m hustrun (7) o 
dotter. * 1770, d 1833 i 'ha lssjuka'. Afton. 5. 
(7) Hustrun Ce cilia Ha nsdotter, f 154, m maken (6), dotter o hennes tr e oäk ta ba rn sa mt 
förmodligen även m svågern (8) o (1) bl Kukkola inhysingar. * 1 767. Afton. 5. 
(8) Inhysesmannen Johan (Larsson) Harrisenmaa, f 154, broder t (6), bl Kukkola inhysingar, g 
1811, änkling 1827. Bodde förmodligen tills m (1) o (6). * 1782. Afton o natt. 6. 

17:e januari 
(9) Johan Harrisenmaa, se (8). Morgon. 7. 
(10) Dottern Brita Caj sa (Jakola el) Sallinen, f 155, bl Kukkola inhysingar, reg under syster t 
(6), (7) o Eva Larsdotter Harrisenmaa. Bor tills m modern Maria Caisa Sallinen, hennes två oä 
barn o eget dito. * 18 12. Noterad som 'utfl* 1830, med på husförhör 3/3 1832, tidvis utfl 1832 
o 1833, åter infl april 1833. Utfl 1837. Morgon. 8. 

(11) Inhysesmannen Pehr (Andersson) Hu hta, f 158, bl Kukkola i nhysingar tills m hustrun 
(12). * 17 94, g 1827, barnlös. Kl 1-21 natt. 9. 
(12) Hustrun Maria Olofsdotter (Kieri), f 158, bl Kukkola inhysingar m maken (11). * 17 98, g 
1827, barnlös. Kl 1-21 natt. 9. 

469 Följande pers onuppgifter finn s med i sammanställningen: Ord ningsnummer som pe rso
nerna kronologiskt framträder, titel, namn, foliand i husförhörslängden, social ställning, födel
seår, 'utår' (dvs när per sonen av registreras i husförhörslängden), 'utanledning' (d v s av 
vilka skä l personen ej läng re va r re gistrerad), nä r un der dagen sam t slutl igen ett or dnings
nummer som visa r i vilken or dningsföljd som händelserna inträffar där de oli ka personerna 
uppträder. 
470 Följande förkortningar och tillämpas: bl=bland, d=död, el=el ler, f=foliand, fl=fly ttad, 
fr=från, g=gift, gm=genom, infl= inflyttadm=med, Nto=Nedertorneå församling, o=och, 
omg=omgift, omkr=omkring, reg=registrerad, t=till, tills= tillsammans, utfl=utflyttad, *=född. 
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18:e januari 
(13) Bonden Isak Aronsson Lauri, f 127, husbonde på Lauri h:n, Kukkola, tills m hustrun (31) 
o tre söner av vilka två dör 1833. * 17 94. Morgon. 10. 
(14) Johan Isaksson Lauri, f 130, husbonde på Lauri h:n , Kukkola, tills m hustru Ma ria 
Hansdotter Hämpelä, fader (död 1832) o d otterdotter t f adern. * 179 2, d 183 4 i " feber". Dag. 
11. 
(15) Bond en Olof Vinik a, f 129, hus bonde på Mäk iviinika h: n, Ku kkola. Bor där till s m 
hustrun Eva A brahamsdotter (* 1805), blin d svä rfader o fyra b arn av vil ka ett d ör 183 3. * 
1801. Afton o natt. 12. 
(16) Piga n Maria Gr eta Olofs dotter Pariasmaa, f 131, piga på Harri h:n, Kuk kola, und er 
husbonden (96) o dennes hustru Anna Carolina Samuelsdotter. * 1 811, utfl t NTo 1836. Afton 
o natt. 12 . 
(17) Nils Fredrik (Gustaf) Törngren, f 131, d å skriven på Harri h:n, Kukkola. Son t (56 ), utfl 
fr hemmet 1831. B etecknad i ra nnsakningsprotokollet som 'lösdrivare'. Först fl t f 129 o d är 
dräng hos (15). Sedan alltså skriven på f 13. * 1 810(?). Afton o natt. 12 . 

19:e januari 
(18) Johan Isaksson Lauri, se (14). Mitt på dagen t skymning. 13. 
(19) Bonden Jacob (Johansson Kauppila) Liisa, f 132, husbonde på ena hälften av Anundi h:n, 
Kukkola, tills m hustrun (20), fyra barn av vilka ett dör som späd 1833, förgångskvinnan (21) 
o hennes syster, änkan Caisa Mickelsdotter. * 1788, d 1834 i "feber". Efte rmiddag o aft on. 
14. 
(20) Hustrun Anna Greta Johansdotter, f 132, bondehustru på Anundi h:n, Kukkola. G m (19). 
* 1793. Eftermiddag o afton. 14. 
(21) Änkan Valborg Mickelsdotter, f 132, bo r som förgångskvinna på Anundi h:n, Kukkola, 
tills m systern Caisa Mickelsdotter (* 1759, d 1833). Se f ö (19). * 1755. Eftermiddag o afton. 
14. 

20:e januari 
(22) Bonden Ad am (Adamsson) Kau ppi, f 124, husb onde på K auppi h:n, Ku kkola, tills m 
hustru o tidigare änkan efter Johan Olofsson Laiti, Maria Hansdotter (* 1781), hennes oä son 
Adam Joha nsson samt föregångsmor Malin Andersdotter (moder t (22) i hennes andra 
äktenskap m Adam Adamsson Kittilä (d omkr 1809). * 1797, g 182 5, d 1834 av 'ok. Sjukd.' 
Noteras "För inbrottsstöld straffad med 18 p ar spö i T orneå stad och der undergått uppenbar 
kyrkoplikt i mars månad 1830". Tidig morgon. 15 
(23) Pigan Lisa Greta Löpare, f 164, skriven på samma sida som Reinholdt utan beteckning på 
sidan o tills m moder o oä son. * 183 3. Dotter t förre soldaten o 'f d correctionisten' (straffad) 
Johan Löpare o dennes hus tru Gustava Elisa bet Sandlund. Johan Löpare reg som infl t 
socknen maj 1832. Har därefter utfl t Norge m hustru.. Tidig morgon. 15. 
(24) Änkan Mal in (Ma gdalena) Andersdotter (Fräki), f 124, förgångsmor på Kauppi h: n. * 
1768, g2 1819 m Hans Mickelsson Kauppi(* 1774), d 1835 i 'ål derdom'. Moder t (22). Tidig 
morgon. 15. 
(25) Hu strun Ca jsa Nilsdotter, f 128, landbondehustru t (32) på Harri h:n, Ku kkola, m två 
barn, (26) o Eric. * 179 3. Tidig morgon. 16 . 
(26) Dottern Maria Ersdotter Rosander, f 128, lan dbondedotter t (32 ) o (25). * 1812, utfl t f 
165 (utan angivelse av ort men efter Kukkola inhy singar), g 1834 m drängen Fredrik 
Östensson Gjers, utfl t Norge 1834, infl 1837 o utfl t Norge 1838. Tidig morgon. 16. 
(27) Anders (Johansson) Öman, f 157, först reg som "Far" bl Kukkola inhysingar, senare fl t 
Harri h:n, f 128, där reg som "Far. Enkl.". * 1764. Tidig morgon. 16 . 
(28) Hustrun Ma ria (Aro nsson Lanto) Grönberg, f 151, bl Kukkola inh ysingar. Maka t 
inhysesmannen Johan Pehr sson Kauppi (Gr önberg). Om de nne reg att ha n var "1829 för 
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tjufnad tilltalad och stäld på framtiden" samt "död på Länsfängelse" 1831 eft er sjukdom där. 
Av tidigare husförhörslängder framgår att Johan Kauppi var gift första gången 1811m Cecilia 
Johansdotter (* 1781). Dessa m akar var "dömde til l ägte nskapsskilnad för hennes horsbrott 
genom utslag den 22 october 1822". * 1792, således g 1825 samt änk a 1832. Med Jo han 
Kauppi två barn. Morgon. 17 . 
(29) Flickan Eva Cajsa Könönen, f 154, bl Kukkola inhysingar tills m fyra oä barn av vilka en 
dog som tioåring 1833. * 1823. Morgon. 17 . 
(30) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Morgon. 18. 
(31) Hustrun Maria Stina Sigfridsdotter, f 127, maka t husbonden (13) på Lauri h:n, Kukkola. 
Tre barn av vilka två dog 1833. * 1797. Morgon. 18. 
(32) Landbonden Eric Ro sander, f 128, landbonde o förre nämndemannen på Harri h:n, 
Kukkola. Bodde där tills m hustrun (25) och barnen (26) och Eric. * 178 9. Kl 11 o åts killiga 
gånger. 19. 
(33) Hustrun Cajsa Nilsdotter, se (25). Kl 11 o åtskilliga gånger. 19. 
(34) Dottern Maria Ersdotter Rosander, se (26). Kl 11 o åtskilliga gånger. 19 . 
(35) Anders Öman, se (27). Kl 1 1 o åtskilliga gånger. 19. 

21:a januari 
(36) Landbonden Eric Rosander, se (32). Morgon en timme. 20. 
(37) Dottern Maria Ersdotter Rosander, se (26). Morgon en timme. 20. 
(38) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Morgon en timme. 20. 
(39) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Morgon en timme. 20. 
(40) Pigan Elsa Pehrsdotter Rautio, AI:2, f 232 (ej A I:3), 'piga' i Kukkola o reg bl Kukkola 
inhysingar tills m moder, syst er o denne s make Jo han Olof sson St yrman. Får o ä barn b l a 
1821, 1823, 1828 , 1834 o upp ges då vara piga i K ukkola. Dotter t Pehr Anundsson Rautio o 
sedermera änkan Clara Andersdotter Smed. * 1797, d 183 5 i "n erffeber". M orgon en timme. 
20. 
(41) Hustrun Maria Grönberg, se (28). Morgon. 21. 
(42) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Dag. 22. 
(43) Hustrun Maria Stina Sigfridsdotter, se (31). Dag. 22. 
(44) Bonden Adam Kauppi, se (22). Afton o natt. 23. 
(45) Pigan Lisa Greta Löpare, se (23). Afton o natt. 23. 
(46) Änkan Malin(Magdalena) Andersdotter, se (24). Afton o natt. 23. 
(47) Avskedade soldaten (Aron Jaco bsson) Sjöholm, NTo o Nedre Voja kkala, f 55, bl 
soldater. Tre noteringar om brott mot 6:e budet. Reg att han "vistas i C arl Gustafs socken" o 
återfinns på f 145 bl K ukkola soldater tills m hustru Caisa Henriksdotter Holti(* 1787) o två 
barn fr tiden före äktenskapet. * 179 0, g 1825, utfl t Norge 1832. Afton o natt. 23. 

22: a januari 
(48) Landbonden Eric Rosander, se (32). Morgon. 24. 
(49) Inhysesmannen Salomon Haapasaari, Nto f 201, inhysesman på Keräsjoki 8 som ägs av 
Adam Mickelsson Kattilasaari o bru kas av P ehr Abrahamsson Enbuske Matti, o f 202, som 
'Förgångsman' på Kerä sjoki 9 som ägs av Abraham Micke lsson Nuotikummu o Lars 
Henriksson Ingilä m den senare som brukare. * 17 97, d 1835 i " sveda". Not om brott mot 6:e 
budet. Morgon. 25 
(50) Bonden Abraham Nuotikummu, Nto f 33, husbonde på Leipijärvi no 1 . * 176 4. Morgon. 
25. 
(51) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Morgon. 26. Tillsammans m (49) o (50). 
(52) Hustrun Maria Grönberg, se (28). Morgon. 27. Tills m (49) o (50). 
(53) Bonden Adam Kauppi, se (22). Förmiddag. 28. Tills m (49) o (50). 
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(54) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Eftermiddag. 29. Tills m (50). 
(55) Bonden Pehr (Abrahamsson) Enbuske (Matti), Nto f 201, la ndbonde på Keräsjoki no 8, 
Haapasaari h:n tills m hustru o tre barn. * 1793. Eftermiddag. 29. 
(56) Johan (Hen riksson) Tö rngren, f 152, bl Kuk kola inh ysingar tills m hustru, tre sö ner, 
svägerska o två barnbarn. * 1 776, "begynnt läsa", utfl t Norge 1833. Eftermiddag. 29. 
(57) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Eftermiddag. 29. 
(58) Hustrun Maria Olofsdotter, se (12). Eftermiddag. 29. 
(59) Hu strun Brit a Cais a Joh ansdotter Hä mpelä, f 136, på Hä mpelä h :n i Kukkola till s m 
maken Daniel Samuelsson Samuli o dotter på faderns (10) hemman. * 1811, g 18 29, d 1 833 i 
'rödsot'. Maken utfl t Norge 1832 o infl 183 5. Eftermiddag. 29. 
(60) Hu strun Ma ria Caisa Jacobsdotter Va ara, f 132, inhyses på An undi h: n, Ku kkola. Reg 
som "svägerska" t Johan Samuelsson Samuli, ny husbonde på Anundi h:n gm giftermål 1836 
m Brita Stina Jacobsdotter, änkefru på Hämpelä h:n men född Vaara (* 1800). * 1797, dotter t 
Jacob Hen riksson Va ara i Korp ikylä o denn es hu stru A nna Gr eta H ansdotter. Eftermiddag. 
29. 
(61) Jungfru Anna Erica Johanna Lidström, Nto f 28, Övre Vojakkala o reg där tills m fadern, 
fänriken Anders Lidström, dennes hustru o syster. * 180 6. Reg att hon "Rest till Norrige 1833 
och ej åter kommen samt derföre afford ifrån Kyrko Boken 1835". Eftermiddag. 29. 
(62) Bond en Isac Pel likä, Nto f 7, husb onde på Pelli kkä h:n , Övr e Voja kkala no 6, NTo. 
Bodde där tills m hustru o dotter. * 1 790, g 1813. Eftermiddag. 29. 
(63) Drängen Fredrik Salom onsson Klockare, son t förre soldaten Salomon Anundsson 
Klockare o de nnes hustru Eva Andersdotter Laiti. Bl Öv re V ojakkala backstugusittare, NTo. 
Fl t f 143 o bland Ku kkola in hysingar m hustrun Ann a Gr eta Ab ramsdotter o dotter. Utfl 
1830. Bl Övre Vojakkala inhysingar m ytterligare en son. * 179 9, g omkr 1829. Eftermiddag. 
29. 
(64) Hustrun Maria Grönberg, se (28). Eftermiddag. 30. Tills m (49). 
(65) Landbonden Eric Rosander, se (32). Eftermiddag. 31. Tills m (57). 
(66) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Eftermiddag. 32. Tills m (57), (58) o (65). 
(67) Bonden Johan (Mickelsson) Matti, f 120, husbonde på Matti h:n, Kukkola, tills m hustru. 
* 1792, barnlös. Eftermiddag. 33. 
(68) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Från 19-20 o natt. 34. 

23:e januari 
(69) Bonden Isak Aronsson Lauri, se (13). Morgon. 35. 
(70) Hustrun Maria Grönberg, se (28). Morgon. 36. 
(71) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Förmiddag. 37. 
(72) Hustrun Maria Olofsdotter, se (12). Förmiddag. 37. 
(73) Johan Törngren, se (56). Förmiddag. 37. 
(74) Änkan Valborg Mickelsdotter Liisa, se (21). Förmiddag. 37. 
(75) Bonden Salomon (Arentsson) Nikki, f 135, hu sbonde på Nikki h:n, Kukkola. Bodde där 
tills m hustrun Brita Johansdotter (* 1785). * 178 4, barnlös. Förmiddag. 38. 

Ovanstående personer sammanträffade Reinholdt med under den tid han be
fann sig i frihet dagarna före och efter rånmorden. Av dessa var 14 registre
rade på ett av Kukkolas bondehemman, antingen som husbonde eller som 
bondehustru, medan 22 var landbönder, backstugusittare, inhysingar eller 
hustrur till män med sådan social ställning. Könsmässigt var gruppen tämli
gen jämnt fördelad, medan spännvidden åldersmässigt var tämligen stor 
mellan den yngsta namngivna som var nio år gammal och den äldsta som var 

364 



Med dödlig utgång 

77 år. Alla tillhörde givetvis inte delar av Reinholdts 'innersta' bekantskaps
krets. Han var säkert, som han även själv menade, misskänd i vida kretsar. 
De bekantskaper han själv odlade hängde uppenbarligen till stor del samman 
med anskaffning och finansiering av brännvin samt att få tillfälligt tak över 
huvudet. Vissa besökte han på eget initiativ, och dessa får väl därmed sägas 
vara personer han, trots sitt utanförskap, kände en viss tillit till. Andra kom 
oförskyllt att hamna i hans väg. Flera bland dem kan väl knappast ens be
traktas som vänner till honom; några uttryckte sina misstankar och några få 
riktade dessutom mer eller mindre skarpt formulerade anklagelser mot 
honom. 

Av speciellt intresse blir att utröna vilka Reinholdt vände sig till för att om
sätta sitt stöldgods i pengar och brännvin. Här framträder utan tvekan Maria 
Grönberg som en central person. I bakgrunden figurerar också hennes svåger 
Adam Kauppi samt Eric Rosander och dennes dotter Maria, som uppen
barligen bl a sysslade med någon form av krogverksamhet. Det finns dess
utom anledning att tro att antalet besök hos de fyra här nämnda personerna i 
själva verket var fler än vad som framgår av sammanställningen. Det gällde 
ju för Reinholdt att så mycket som möjligt undanhålla rätten uppgifter om 
vad hans samröre med dem syftade till. I övrigt tillhörde bonden Isak 
Aronsson Lauri och speciellt inhysesmannen Pehr Andersson Huhta de 
personer som Reinholdt besökte frekvent både före och efter rånmorden. 
Huhta spelade uppenbarligen en roll som någon form av länk mellan de 
personer som Reinholdt kände viss samhörighet med och de som besuttna i 
allmänhet anlitade i olika sammanhang. 

Medan varken fader och dotter Rosander, e ller Lauri och Huhta, tycks ha 
figurerat i rättsliga sammanhang innan man fick ögonen på dem genom 
rånmorden, hade såväl Adam Kauppi som Maria Grönbergs make Johan 
Kauppi redan passerat revy vid flertalet rättegångar under 1820-talet. Det 
hade gällt tvister om fordringar, uteblivna underhåll åt bam eller otillbörliga 
nyttj anden av dragdjur och redskap, där de två tillsammans med en del 
närstående personer framträtt både som kärande och, framfor allt, som 
svarande. Båda betecknades dessutom i en rättegångshandling, daterad den 
23 februari 1829, som "de illa beryktade Kaupi karlarna i Kuckola". Några 
mål som behandlades vid Nedertorneå och Karl Gustafs tingsrätt under 
1820-talet med dessa två i huvudrollerna får illustrera detta: Den 10 oktober 
1822 var de två tillsammans tilltalade för att ha slagit sin styvfader Hans 
Mickelsson "blå och blodig" i dennes hem. Den utlösande faktorn bakom 
misshandeln var en tvist om en skuld som de två uppenbarligen handgripligt 
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försökte driva in. Sedan vittnena i målet "sprungit bort" avskrevs målet, trots 
att rätten vid upprepade tillfallen försökte samla vittnena till ett avgörande.471 

Samma månad behandlades ett mål om äktenskapsskillnad. Parter var Johan 
Pehrsson Kauppi och dennes dåvarande hustru Cecilia Johansdotter, bördig 
från Finland. Bakgrunden var att Johan Kauppi anklagat hustrun för att ha 
"plägat köttsligt umgänge med så wäl [en] Rysk mans person wid namn Ivan 
eller Johan, som ock med fiere andre karlar". Cecilias motanklagelse var att 
Johan "uti fiere års tid hafwa warit otrogen uti ägtenskapet, samt derunder 
wåldsamt mot henne sig förhållit". Johan fick två av sina förtrogna, Anders 
och Nils Korvio, att vittna för sin sak. Hustrun var enligt dem "öfwerbewist 
att hafwa, Bartholomei eller skördetiden år 1820, haft sammanlag med en 
Rysk mans person". Cecilia hävdade för sin del - dock utan vittnens stöd - att 
detta "skedt henne owetande, emedan Kauppi då skulle hafw a henne med 
starka drycker öfwerlastat". Kauppi bestred hustruns anklagelse, de två vitt
nena stödde honom och utslaget i målet kunde därför bara bli ett. Eftersom 
Johan Kauppi "ej haft med henne sedermera sängelag och icke [h]eller welat 
sin hustrus brottslighet förlåta", beslutade rätten att "det emellan Johan 
Kauppi och Cecilia Johansdotter ingångna äktenskap uphäfwa". Utslaget var 
för Cecilias del kostbart. Det innebar att hälften av hennes 'giftorätt i boet' 
förverkades tillsammans med hela 'morgongåvan', att hon inte tilläts att ingå 
nytt äktenskap förrän Johan Kauppi antingen avled, ingick nytt äktenskap 
eller samtyckte till det, samt slutligen, att hon fick böta 80 daler silvermynt, 
motsvarande 26 riksdaler och 32 skilling, för 'enkelt hor'.472 

Även det tämligen omfattande mål som slutligen ledde till att Maria Grön
bergs make hamnade i fängelse skall kort beröras. Natten mellan den 21 och 
22 september 1828 inträffade ett inbrott hos bonden Jacob Liisa i vilket 
åtskillig egendom försvann. Det stulna bestod av bl a vadmal, ull och en del 
kläder. Misstankarna föll snart på "Backstufwukarlen" Johan Kauppi och en 
av hans drängar, David Bjuhr. Medan drängen temporärt undkommit över 
riksgränsen häktades Johan Kauppi. Han nekade under hela den efterföljande 
rättegången envist till alla anklagelser, trots att en mängd b esvärande om
ständigheter talade mot honom. En del av det stulna hamnade till slut hos en 
färgare Berg i Torneå stad på andra sidan riksgränsen. Såväl Berg som 
dennes gesäll Sundberg vittnade om att Kauppi kommit till dem med stöld
godset, medan han, för att trassla till det för rätten, försökte jäva vittnena 

471 Mål vid Ned ertorneå och K arl Gust afs tingslag, Ala: 19, den 10/10 , §189, 11/10, §209, 
17/10, §222 och 22/10, §230 1822. De ssa och följande rättegångshandlingar är förvarade vid 
Landsarkivet i Härnösand. 
472 Nedertorneå och Karl Gustafs tingslag, Ala: 19, mål den 22/10 1822, §235. 
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genom att påstå att dessa innehaft stöldgodset. När detta tilltag misslyckades, 
försökte han hävda att han köpt vadmal och ull av drängen Bjuhr som ju var 
försvunnen. De vittnen Kauppi själv ville åberopa, av vilka en givetvis var 
hans halvbroder Adam Kauppi, var i flertalet fall ej vittnesgilla såsom 
tidigare straffade. Flera av de andra inkallade uteblev från rätten. När så 
Bjuhr den 23 februari 1829 greps i Mattila, förnekade även han att han 
befattat sig med stöldgodset trots överväldigande bevisning. I stället ankla
gade han ett av vittnena mot honom, Anna Könönen, för att ha "försålt sig 
med lägersmål för några år sedan", och att hon, som "wore en gammal 
hora", inte kunde anses trovärdig som vittne. Medan Bjuhr dömdes till böter 
och nio par spön för stöld och ärekränkning av Anna Könönen, blev målet 
beträffande den hela tiden nekande Johan Kauppi 'lämnat till framtiden'.473 

Mycket talar således för att en form av brottslig subkultur utvecklats under, 
eller redan före, 1820-talet kring de två halvbröderna Kauppi, och att 
Rosanders och en hel del andra personer i Kukkola efterhand kom att höra 
hemma i den. Sannolikt utnyttjades gränstrafiken me llan Sverige och Fin
land, då som senare, för att såväl dölja som sälja stöldgods på sätt som 
illustreras i det senast refererade målet mot Johan Kauppi. 

Mot denna skara av personer kan man ställa alla de personer som inte kon
fronterades med Reinholdt innan han greps, men som på andra sätt kom att 
bli indragna i målet. Det gäller dels dem som kom att samlas på brottsplatsen 
dagarna efter upptäckten av rånmorden och dels dem som mer eller mindre 
aktivt biträdde länsman Lind när det gällde att gripa Reinholdt, att undersöka 
brottsplatsen, att transportera och därefter fangsligt förvara denne. Dessutom 
konfronterades ett mindre antal personer med Reinholdt under tiden då han 
fanns på kronohäktet i Haparanda. Följande personer finns omnämnda i 
rättegångshandlingarna i dessa skilda sammanhang: 

II: Besök på brottsplatsen (namngivna personer): 

20: e januari 
(76) Maria (Larsdotter) Nakkula, f 153, hu stru t Pehr Henriksson Nakkula (* 178 4, 'begynnt 
läsa) o två barn bl Kukkola inhysingar. * 1781. Afton. 1 . 
(77) Inhyseskvinnan Eva Lovisa (Johansdotter) Nuoksijärvi, f 162, bl Kukkola inhysingar tills 
m två oä barn. * 1 794, d som "piga" 1834 i "feber". Afton. 1. 

473 Mål i ur tima ting vid N edertorneå och Karl Gustafs tingslag, AIb:5, 2/1, 10/1 , 23/2, 25/2 
1829, förvarade vid Landsarkivet i Härnösand. Domslutet mot Joh an Ka uppi avk unnades 
enligt en förordning daterad den 20/1 1779 s om rörde mål, där inte full bevisning kunde fälla 
en tilltalad som förnekade brott, men där så pass graverande omständigheter talade emot den 
tilltalade att denne skulle hållas i fän gsligt förvar för att förmås att bekänna. Se Ing er 19 76. 
Denna typ av dom drabbade för övrigt även Reinholdt. Se även fotnot 460. 
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(78) Pigan Sophia Haapasaari, f 154, som d otter till (6) o (7), bl Ku kkola inhysingar tills m 
styvfader, moder o tre oä barn. * 180 0. Afton. 1. 
(79) Clara Isaksdotter Kauppi, f 159, bl Kukkola inhysingar. * 17 84, d 1833. Afton. 1. 
(80) Hustrun Maria Koski, se (3). Afton. 1. 
(81) Salomon (Arentsson) Nikki. Se (75). Afton. 2. 
(82) Bonden J ohan (Henriksson) Leh tikangas, f 48, husbonde på Le htikangas h:n, Ka rungi, 
tills m hustru, broder o elva barn. * 178 3. Afton. 2. 
(83) Bonden J ohan (J ohansson) Kitti, f 57, husbonde på K itti h:n , Ka rungi, tills m hustru o 
fem barn. * 179 7. Afton. 2. 
(84) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Afton. 3. 
(85) Bonden Johan (Andersson) Hämpelä, f 136, "svåger" o sannolikt husbonde på Hämpelä 
h:n. Bodde där tills m hustrun Anna Greta Hansdotter (* 1783, d 1833), dotter, svåger o deras 
två barn. * 1776, g 1807. Afton. 3. 
(86) Inhysesmannen Ja cob V aaranpää, f 156, bl Kuk kola inhysingar tills m senare mördade 
hustru och dotter. * 1769, g 1818, d i "åld.br." 1834. Afton. 4. 
(87) Bonden Eric (Johansson) Laiti, f 97, husbonde på Laiti h:n, tills m hustru o fyra barn. * 
1794. Afton. 4. 
(88) Johan (Adamsson) Kummu, f 148, bl Kukkola inhysingar m hustru, moder o fyra barn. Fl 
t f 105 18 31 som ny husbonde på Kummu h:n. Ett barn tillkommer o två dör 1833. * 17 94, g 
1821 m Brita Maria Junelius (* 1794, d 1833 i "rödsot"). Afton. 4. 

21 :a januari 
(89) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Morgon. 5. 

22:a januari 
(90) Jungfru Anna Johanna Erica Lidström, se (61). Afton. 6. 
(91) Bonden Isak Pellikä, se (62). Afton. 6. 
(92) Drängen Fredrik Salomonsson Klockare, se (63). Afton. 6. 
23 :ejanuari 
(93) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Dagen. 7. 
(94) Länsmannen Nils Lind, f 61, på 'klockarebol', Karungi, m hustru o fem barn. * 1796 , d 
1834 i "feber". Dagen. 7. 
(95) Fan junkaren L ars Sil verbrand, f 120, Inhyses tills m moder, 'ma jorskan', o broder på 
Matti h:n 11831 då han utfl. Därefter ej återfunnen i längden. * 1 805. Dagen. 7. 
(96) Nämndemannen Johan Strålberg,, f 131, husbonde på Harri h:n, tillsammans med hustru. 
* 1778, barnlös, se ovan. Dagen. 7. 
(97) Bonden Salomon Nikki, se (75). Dagen. 7. 
(98) Fanjunkaren Lars Silverbrand, se (95). Dagen. 8. 
(99) Nämndemannen Johan Strålberg, se (96). Dagen. 8. 
(100) Bonden Salomon Nikki, se (75). Dagen. 8. 
(101) Inhysesmannen Pehr Huhta, se (11). Dagen. 8. 

III: Jakten på och anhållandet av Reinholdt (namngivna personer): 

23: e januari 
(102) Länsmannen Nils Lind, se (94). Förmiddag. 1. 
(103) Nämndemannen Johan Strålberg, se (96). Förmiddag. 1 . 
(104) Fanjunkaren Lars Silverbrand, se (95). Förmiddag 1. 
(105) Bonden Salomon Nikki, se (75). Förmiddag. 1 . 
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IV: Reinholdts möten på häktet (namngivna personer): 

(109) Bondesonen Erik Johansson Erkkijuntti, Ryska Övre Vojakkala, g 1832 m (85), Dagen. 
1. 
(110) Fästekvinnan Brita Greta Johansdotter Kauppi, f 151, b oende bl Kukkola inhysingar m 
styvfadern Johan Pehrsson Kauppi, styvmodern (28) och halvsyskon. * 1812, g 1832 m (84). 
Troligen utfl m maken t ryska Övre Vojakkala. Dagen. 1. 
(111) Hustrun Anna Greta Adamsdotter Matti, f 120 , bondehustru pä Matti h :n. * 1799, g m 
Johan Mickelsson Matti, barnlös 1838. Dagen. 1 . 
(112) Hustrun Caisa Johansdotter f Öman, g Styrman, f 119, bondehustru i K ukkola på Matti 
h:n. * 1803, g 1826, utfl t Norge 1833. Dagen. 1. 
(113) Drängen Adam Samuli, Nto f 136. * 1796, g 1826. Betecknad såsom 'måg' till k orpral 
Johan Häll, soldat no 77, Haparanda. Bosatt där. Dagen. 1. 
(114) Fångvaktare Isak (Isaksson) Förare, Nto f 142. * 1798, g 182 7. Styvson t ä nkan Anna 
Henriksdotter Förare. Boende bl Haparanda backstugusittare no 13. Dagen. 1. 
(115) Änkan Anna Ollila, f 152, Fa ttighjon bl Kukkola inhysingar. * 1760, d sept 1837 efter 
att ha "gått vilsen i skogen". Dagen. 1. 

Endast tre av de senast uppräknade personerna finns även omnämnda bland 
dem som Reinholdt på eget initiativ besökte under sin tid i frihet, nämligen 
de tidigare nämnda Lauri och Huhta samt änkan Maria Koski. De två 
konstellationerna av personer var således endast i ringa mån överlappande. 
Dessutom kan man konstatera att personer från ett antal bondehemman i 
Kukkola inte finns omnämnda i rättegångsprotokollen överhuvudtaget. Det 
var personer som av allt att döma stod utanför de gemenskaper av bybor som 
framstod i rättegångsprotokollen. Av Kukkolas totalt 50 bondehemman före
kom personer som på olika sätt var knutna till målet endast i 17. En stor 
majoritet av befolkningen som var relaterad till bondehemman i Kukkola vid 
tiden för rånmorden spelade, att döma av rättegångsprotokollen, undan
skymda roller under de dagar då rånmorden hade störst aktualitet i byn. 

Man kan nu jämföra den sociala sammansättningen av den kategori 
människor, som konfronterades med Reinholdt medan han befann sig i frihet 
dagarna före och efter rånmorden, med den kategori som hade med upp-
klaringen av rånmorden att skaffa. Om man dessutom uteslutande beaktar de 
personer som var kyrkoskrivna i Kukkola, får man fram att andelen bönder i 
båda grupperna är klart underrepresenterade i förhållande till de obesuttna. 
Den senare kategorin hade alltså en social ställning som landbönder och 
framför allt backstugusittare och inhysingar. 

Avslutningsvis kan framhävas att detta fall kan tjäna som en illustration av 
hur en exceptionell händelse, som ett rånmord trots allt är, lockar fram och 
därmed blottlägger sociala processer och kulturella yttringar som normalt 
skulle vara fördolda. 
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"Ett hemskt mord har timat" 
Husbehovsbränning och brännvinsdrickande 
Övertorneå tingslag samlades i Matarengi den 10 december 1879 till urtima 
ting i ett mål som gällde "löse karlen" Isak Mickelsson Lammi, som sedan 
den 11 november detta år var häktad. Detta blev böljan på en rättegång med 
såväl enskilda bisarra detaljer som mer övergripande teman, vilka återspeg
lades redan i målet med de redan avhandlade rånmorden i Kukkola. Båda 
rånmorden synliggör bilden av det sociala livet i Tornedalen som i hög grad 
socialt skiktat. Även i föreliggande mål kan man samtidigt urskilja en täm
ligen månghövdad grupp av socialt marginaliserade individer som represen
terade något som närmast kan betraktas som en avvikande subkultur. 

Det fall som skall beskrivas här är förknippat med en grupp mäns omfatt
ande alkoholkonsumtion. Man får med hjälp av en mängd vittnesmål även en 
hel del inblickar i hur relationerna kunde se ut i den 'brännvinskultur' som 
förekom i byn Niemis med omnejd.474 1 en sådan kultur förekommer i princip 
tre typer av aktörer. Vid sidan av en, ofta socialt osynlig, brännvinsprodu
cent, fanns även en brännvinsdistributör, som i just detta fall råkade bo i 
Niemis utkanter och dessutom tycktes vara den ende i trakten i den 'funk
tionen'. Han framträder i rättegångshandlingarna i en skepnad som närmast 
kan betecknas som byoriginalets. I Niemis fanns dessutom konsumenter som 
stundligen ansatte distributören med sina krav på att få köpa brännvin mot 
kontant betalning, eller genom att lägga någon form av pant. Av allt att döma 
rörde sig ett antal av dessa konsumenter i kretsar som höll ihop, bl a som en 
följd av sitt alkoholberoende. I dessa var den tämligen alkoholiserade gär
ningsmannen i detta mål ett lydigt redskap för de andra genom sin villighet 
att skaffa fram brännvin. De sociala processer i Niemis, som således kretsade 
kring att få tag i och sedan konsumera alkohol, kan man ingående följa fram 
till den tidpunkt då rånmordet på distributören ledde till att detta sociala 
nätverk av producent, distributör och konsumenter gick överstyr. 

Eftersom man med visst fog skulle kunna säga att den senare gruppen hade 
utvecklat en form av subkultur kring brännvinet, finns anledning att kort 
beröra alkoholfrågan som den tedde sig under 1800-talet. Vi kan inleda med 
en illustration till det myckna brännvinsdrickandet vid 1800-talets mitt. 
Följande citat, hämtat ur 'Svenska nykterhetssällskapets första årsberättelse' 
och författat av nykterhetskämpen och prosten Peter Wieselgren (1800-
1877), ger en nedslående bild av hur det kunde se ut på den svenska lands

474 Byn Niemis ligger inom Hietaniemi församling strax norr om det sägenomspunna Luppio-
berget cir ka sex mil n orrut efter riksvägen på sv enska sidan av To rneälven från Haparanda 
räknat. 
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bygden i dessa avseenden. Om situationen i Västerstads socken i Skåne, där 
han blev kyrkoherde 1833, skriver han följande: 

Man besinne, till vilken höjd raseriet gått, då kyrkorådsledamoten N. N. 
Händelsevis försäkrat mig, att han, som insattes av mig i kyrkorådet 
såsom varande den måttligaste i två byar, dock dagligen drack minst Vz 
stop [1 stop =1,3 liter] brännvin och att hos en fattig frälsebonde i samma 
by, då i fjol hans son vigdes, söps 80 stop brännvin på bröllopet. Stundom 
hände, att drängen upptagit hela lönen i brännvin och häftar dessutom för 
en större summa, som gör att han följande år måste tjäna utan penninge
lön. Pigorna taga också brännvin i lön.475 

Mycket av detta skyllde man på husbehovsbränningen. Den innebar att var 
och en hade rätt till att tillverka brännvin för hushållets behov mot att er
lägga en mindre tillverkningsavgift. Den första förordningen som reglerade 
detta kom redan 1638. Temporärt förekom restriktioner i denna rätt, speciellt 
under år när spannmålstillgången var ringa och svält rådde. Då var det t o m 
förbjudet att idka husbehovsbränning. Från år 1809 och ett knappt halvsekel 
framöver var bestämmelserna kring denna företeelse däremot särskilt libe
rala. Detta år fastställdes nämligen att varje person som var bosatt i landet 
fick bränna och sälja brännvin med husägarens samtycke. Detta fick till följd 
att tillgången på billigt brännvin måste ha varit stor, även om inga säkra upp
gifter finns om konsumtionens omfattning förrän vid seklets mitt. År 1851 
var alkoholkonsumtionen beräknad till 8,6 liter per invånare och år. Som 
jämförelse kan nämnas att spritkonsumtionen i Sverige åren 1959-63 beräk
nats till 4,8 och 1983 till 5,1 liter per person och år.476 

Myndigheterna var förvissade om att det förelåg ett samband mellan 
dryckenskap och brottslighet. I efterhand kan man säga att denna uppfattning 
hade fog för sig. Man kan nämligen jämföra hur alkoholkonsumtionens om
fattning och antalet mord och dråp varierar över tid genom att jämföra 
tidsserier från artonhundratalets mitt och framåt i tiden.477 Detta har gjorts av 
bl a den finske socialstatistikern Veli Verkko och den svenske kriminologen 
Leif Lenke. De har var för sig kunnat påvisa en mycket hög samvariation 
mellan dessa variabler.478 

475 Lundkvist 1994a: 130. 
476 Se von Hofer 1985:1:3. 
477 Se v Hofer 1990. 
478 Verkko 1946 och Lenke 1990. Hur uvida ett dir ekt sam band förelåg mellan brä nnvins
konsumtion och den grova våldsbrottsligheten kan vi däremot lå ta vara osagt. En diskussion 
omkring detta avslutar kapitlet. 
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Det ymniga brännvinsdrickandet och de negativa sociala följder som detta 
ledde till fick riksdagen 1853-1854 att agera genom att bl a reglera försälj
ningen, införa beskattning och på så sätt minska tillverkningen av brännvin. 
Myndigheterna agerade av naturliga skäl främst mot den s k husbehovs
bränningen. År 1855 utfärdades en förordning som inskränkte tiden för hus
behovsbränningen till två månader per år. Genom förordningen gjordes även 
försök att skapa förutsättningar för att skilja tillverkning från försäljning. 
Man befriade partihandeln från försäljningsskatt och satte lägsta inköpet i 
parti till 15 kannor, eller närmare 40 liter. Detta fick till följd att personer 
med dålig ekonomi blev hänvisade till minuthandel och utskänkningsställen. 
Delvis kringgicks dock detta genom den s k salningen. Den innebar att ett 
antal personer slog sig samman för inköp av ett större 'parti' brännvin. Den 
ökande minuthandeln, där kunden endast kunde köpa smärre kvantiteter 
brännvin, var i sin tur tänkt att konkurrera med den på vissa håll omfattande 
krogverksamheten, genom att avgifter för sådan verksamhet infördes. År 
1860 blev slutligen husbehovsbränningen helt förbjuden.479 Utifrån de 
interiörer i bylivet i Niemis, som illustreras av fallet som följer i detta kapi
tel, kan man dock konstatera att dessa i och för sig drastiska åtgärder inte 
gav upphov till någon lösning på problemet med det omfattande alkohol
missbruket. 

Fallbeskrivning 
Lammi var som nämnts tilltalad för dråp. Brottsoffret var backstugusittaren 
Johan Käyräsvuopio och dråpet hade förövats i dennes hem. Att Käyräs-
vuopio dessutom var brännvinsdistributör torde ha varit allmänt känt i byn, 
och fler än de som var direkt lierade med Lammi sökte sig bevisligen till 
denne för att inhandla alkohol. Han hade i sin tur kontaktkanaler i både när 
och fjärran. Såväl en grannby som Stockholm nämndes som källor för det 
brännvin som Käyräsvuopio i sin tur sålde till Lammi och andra i Niemis. 

Fram till dess detta fall inleddes vid tinget hade det utvecklats på följande 
sätt: Den 4 november 1879 blev kronolänsmannen Jakob Gustafsson anmo
dad av kommunalnämndens ordförande i Övertorneå kommun, Johan Oskar 
Utterström, att bege sig till Käyräsvuopios ensligt belägna bostad utanför 
Niemis för att där genomföra en första undersökning. Tillsammans med 
fjärdingsmannen Henrik Nyländer och bonden Isak Tornberg begav han sig 
så iväg. Vid framkomsten fann man Käyräsvuopios döda kropp på golvet 
invid en vägg och övertäckt med ett täcke. De tre kunde snabbt konstatera att 
Käyräsvuopio någon av dagarna innan blivit dräpt "medelst inslagen hugg-
yxa i nacken". Yxan, som antagligen tillhört Käyräsvuopio själv, hade slagits 

479 Carlsson 1994:123 och Lundkvist 1994a: 129-131. 
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in så djupt "att endast öfra delen af yxhammaren war synlig". Eftersom man 
fann en större blodpöl mitt på golvet, antog man att den döda kroppen efter 
mordet måste ha släpats till väggen. 

Det gällde till att böija med att försöka ta reda på vilka personer i Niemis 
som kunde ha varit i kontakt med Käyräsvuopio vid den tidpunkt då mordet 
begicks. Några inledande förhör anställdes med personer som ofta sökte sig 
till Käyräsvuopio. Av bonden Henrik Tiensuu fick länsman Gustafsson veta 
att Käyräsvuopio inte setts utomhus sedan torsdagen den 30 oktober. Samme 
Tiensuu visste även att Lammi samma torsdag vid tretiden på eftermiddagen 
hämtat 1/8 kanna brännvin480 som därefter överlämnats till arbetaren Johan 
Mellajärvi. Redan detta fick länsmannen att misstänka att Lammi kunde ha 
något med mordet att skaffa. Fler personer i Lammis grannskap lämnade 
nämligen upplysningar som stärkte misstankarna mot honom. Carl Rolig 
hade exempelvis den efterföljande lördagen köpt en skinnrem av Lammi. 
Den troddes ha tillhört Käyräsvuopio. Brita Helena Rova hade samma lördag 
sett Lammi "något drucken" besöka Rova gästgivaregård och där tappa en 
börs ur vilken slantar föll ut över golvet. Hon noterade då flera blodfläckar 
på Lammis rock. Genom förhör med Carl August Walk, Greta Johanna 
Stock, Maria Trogen, Eva Maria Aili och Greta Johanna Rolig, som samtliga 
bodde i samma stuga som Isak Lammi, fick man veta att Lammi supit under 
den sista tiden, och att han torsdagen den 30 november på aftonen kommit 
hem till stugan och då haft mer pengar än någonsin tidigare. När Lammi ett 
dygn senare kom hem hade han med sig % kvarter brännvin.481 Morgonen 
därpå gick han hemifrån så tidigt som klockan tre. Han återkom tre timmar 
senare och var då något 'drucken' och iförd en skjorta ingen tidigare sett 
honom bära. Vid detta tillfälle bjöd han alla i stugan på brännvin. Under det 
samkväm som uppstod sökte han sig nära Walk för att tala med denne på tu 
man hand. Lammi hade då nämnt för Walk att han m ördat Käyräsvuopio, 
utan att han sagt något om när och på vilket sätt detta skett. 

Isak Lammi greps tämligen omgående i sin hemby Armasjärvi och fördes 
sedan till närbelägna Niemis. Förhör med honom anställdes av länsman 
Gustafsson i närvaro av tidigare nämnde fjärdingsmannen Nyländer samt 
bonden Per Tiensuu. Lammi uppgav vid förhöret att han inte kände till något 
om det dråp som var på tal. Däremot erkände han att han torsdagen den 30 
oktober besökt Käyräsvuopio och av denne köpt ungefår V* kanna brännvin 
för 75 öre. Därefter hade han inte varit hemma hos Käyräsvuopio. Skjortan 
och skinnremmen, som då fördes på tal, sade han sig ha köpt av en "Finlands 

480 Motsvarande ungefar 1/3 liter. 
481 Motsvarande 8 centiliter. 

373 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

gosse". Några blodfläckar hade han inte haft på sin rock, som dock "på obe
kant sätt" tappats bort. Att han skulle ha nämnt för någon att han mördat 
Käyräsvuopio menade han vara gripet ur luften, likväl som att han skulle ha 
varit borta på lördagsmorgonen. Däremot var han borta från stugan senare 
denna dag. Lammi häktades efter förhöret och förpassades till kronohäktet i 
Haparanda. 

När urtima ting anordnades den 10 december 1879, drygt en månad efter att 
dråpet antogs ha inträffat, hade Lammi fortfarande inte erkänt att han var 
skyldig. Han var dock genom en rad omständigheter i hög grad misstänkt 
som gärningsman. Åklagare i målet var länsman Gustafsson. Som vanligt 
inleddes rättegången med att diverse handlingar och protokoll lästes upp. 
Förutom polisutredningen redovisades protokoll över obduktionen av den 
mördade. Någon tvekan om vad som orsakat Käyräsvuopios död fanns natur
ligtvis inte. I dödsattesten av provinsialläkaren Olof Wilhelm Genberg häv
dades kort och gott att Käyräsvuopio "ljutit döden tillfölje af ett, af annan 
person honom tillfogadt, hugg med en yxa, som krossat hufvudskålen, 
spräckt densamma i fiere rigtningar och inträngt djupt i hjernan". 

När därefter Lammi uppmanades att avge 'en sanningsenlig bekännelse' 
förnekade han all kännedom om brottet. Den yxa länsmannen fann i bak
huvudet på mordoffret visades upp inför rätten liksom en rock, en skjorta, 
fyra stycken skinnremmar, en nyckel, ett "utinlås" med nyckel samt en ask 
innehållande diverse skomakarverktyg. Allt detta fann man bland Lammis 
tillhörigheter. Förutom två av de fyra remmarna hade även de övriga sakerna 
bevisligen tillhört den mördade. 

Vittnesförhör genomfördes vid detta rannsakningstillfalle med hela tjugo 
personer, av vilka några redan hörts vid förundersökningen. Bland dem 
fanns inhysesmannen Carl August Walk mot vilken Lammi anmälde jäv 
såsom "angifvare i målet". Jävsanmärkningen avslogs som oskälig. För att 
sammanfatta några av de inledande vittnesförhören kom bl a följande fram: 
Tillsammans med drängen Johan Hannu var inhysesmannen Henrik Tiensuu 
aftonen den 30 oktober på väg hem från Käyräsvuopio, av vilken de hade 
köpt en kvarter brännvin. De mötte då Lammi. I vilken riktning Lammi gick 
efter deras möte hade de två dock inte iakttagit. Förutom vad Walk tidigare 
berättat vid polisförhöret, nämnde han vid detta tillfälle att Lammi för 
honom berättat, att han hittat tio kronor bakom en mur inne i den mördades 
hem. 'Ogifta kvinnan' Greta Johanna Stock, som i likhet med Walk bodde i 
samma stuga som Lammi, berättade för sin del att den börs hon tidigare sett 
Lammi inneha alltid tycktes vara tom på pengar. Tiden efter mordet förfo
gade han dock över två börsar med en hel del pengar i. För pengarna köpte 
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han både vin och matvaror. Den skjorta Lammi bar under lördagen två dagar 
efter mordet hade han försökt dölja för de andra i stugan. Maria Trogen, som 
även hon bodde i samma stuga som Lammi, berättade att hon, i samband 
med att hon samma lördagen skulle bege sig till en närbelägen by, blev 
erbjuden av Lammi att fa låna en kjortel, om hon bara lovade att ändra 
färgen på den. Eva Maria Aili berättade att hon redan onsdagen den 29 okto
ber fick höra av Lammi att han, som han uttryckte det, "skulle taga reda på 
Johan Käyräsvuopios bränvinsgömmor och dagligen derifrån hemta brän-
vin", något som för övrigt även Walk skulle ha hört. Lammi hade enligt Aili 
på morgonen den aktuella torsdagen begett sig hemifrån och inte återvänt 
förrän på aftonen. Då var Lammi "öfVerlastad af starka drycker och försedd 
med pengar". Greta Johanna Rolig berättade att Lammi lördagen den 1 
november erbjöd henne en kista för tre kronor och visade då även en nyckel 
som han påstod skulle höra till kistan. Nyckeln liknade emellertid den som 
hörde till stugan de bodde i. 

Bonden Per Tiensuu berättade att han på eftermiddagen den aktuella tors
dagen hade träffat Lammi på allmänna vägen tillsammans med bonden Per 
Forssman och Johan Mellajärvi. Den sistnämnde skickade då iväg Lammi 
för att hämta brännvin från Käyräsvuopio. Lammi var borta en lång stund 
och hade när han återkom med sig två flaskor, av vilka en lämnades till 
Tiensuu själv och den andra till Mellajärvi. När Tiensuu i sällskap med 
drängen Isak Wilhelm Lustig påföljande morgon mötte Lammi längs vägen 
mellan Käyräsvuopios bostad och Rova gästgivaregård, frågade Tiensuu 
Lammi om Käyräsvuopio var hemma. Lammi hade svarat nekande. Enligt 
Lammi skulle Käyräsvuopio ha sagt honom att han under fredagen skulle 
leverera brännvin till Puostijärvi. Tiensuu tyckte att Lammi under deras sam
tal "sett besynnerlig ut". När Lammi lämnade sällskapet sade han dessutom 
att: "för att göra något ondt, borde man ha tre onda andar för att hjelpa sig". 
Vad han då syftade på hade man ingen aning om. 

Bonden Jakob Wiipa berättade att han under den aktuella torsdagen sett 
Lammi besöka Käyräsvuopio två gånger. Lammi sågs dessutom på aftonen 
samma dag gå i riktning mot Käyräsvuopios bostad utan att Wiipa såg om 
han gick in där. Drängen Isak Wilhelm Lustig såg på fredagsaftonen den 31 
oktober en rödmålad kista på Käyräsvuopios gård. Nästa dag var kistan 
borttagen. Den hade Lammi samma dag han blev häktad, eller tisdagen den 4 
november, erbjudit bonden Henrik Myllymäki att köpa. Samma dag, då han 
besökte änkan Anna Brita Puhkuri, försökte han prångla ut "en med blod
fläckar försedd rock" till inhysesmannen Carl Johan Wiipa. Dessutom 
besökte han samma dag inhysesmannen Isak Persson Kumppani och försökte 
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till honom sälja sin skjorta "af blekt bomullslärft", en mössa och en tobaks
pung. Han motiverade försäljningen med att han saknade pengar. Slutligen 
hittade inhysesmannen Isak Trogen tillsammans med Walk några dagar efter 
mordet en nyckel under en sten i närheten av Käyräsvuopios bostad. De fann 
dessutom att nyckeln passade till dörrlåset till Käyräsvuopios bostad. 

Sammantaget stärkte de flesta vittnesmålen misstankarna om att Lammi var 
den skyldige. Lammi fortsatte dock att förneka att han mördat Käyräsvuopio. 
Dock medgav han att han flera gånger köpt brännvin hos Käyräsvuopio för 
andras räkning. Han kunde emellertid inte förmås att redogöra för hur han 
kommit över pengarna och alla saker som bevisligen tillhört den mördade, 
trots att han tiden före mordet varit medellös. 

Vid nästa rättegångstillfalle den 9 januari 1880 blev Lammi inledningsvis 
ombedd att berätta om sina 'levnadsförhållanden'. Det framgick att han var 
omkring 56 år gammal och född i Armasjärvi som son till bonden Mikael 
Isaksson och dennes hustru Eva, som båda var avlidna. När Lammi var tio år 
gammal flyttade han hemifrån och blev 'vallgosse' hos en bonde. Därefter 
innehade han drängtjänster och tillfälliga arbeten under en följd av år. Vid 22 
års ålder ingick Lammi äktenskap. Hans hustru avled dock några år senare. 
Med henne hade han en dotter som fortfarande levde. Ett år efter hustruns 
död ingick han nytt äktenskap med Ulrika Henriksdotter. Med henne, som 
han inte längre sammanlevde med, hade han tre barn. I tio års tid innehade 
Lammi ett nybygge i Armasjärvi innan han köpte halva faderns hemman i 
samma by. Hemmanet brukade han i åtta år, eller till dess det blev "för skuld 
utmätt" och sålt. Därefter var han sysselsatt med timring och andra tillfälliga 
arbeten. Lammi erkände avslutningsvis att han dömts till böter för fylleri och 
att han dessutom 1852 varit åtalad men ej dömd för stöld. 

När Lammi efter denna redogörelse återigen blev uppmanad att bekänna, 
berättade han nu 'fritt och otvunget' följande: Efter att ha träffat Per 
Tiensuu, Johan Mellajärvi och Per Forssman hade han sedan ensam gått till 
Käyräsvuopio för att hämta brännvin. Vid ankomsten dit begärde Lammi 
först att få tillbaka ett par handskar, som han tidigare lämnat som pant. När 
Käyräsvuopio begärde en högre lösen för handskarna än den de tidigare 
kommit överens om, kunde Lammi, som då var så överlastad av starka 
drycker, inte besinna sig. Efter "en stunds träta" tog han i vredesmod en yxa, 
som låg på golvet i närheten av den stol där Käyräsvuopio satt, och utdelade 
med den ett hugg som träffade Käyräsvuopio i huvudet. Slaget var så kraftigt 
att yxskaftet gick av. Lammi kastade skaftet i en rumsvrå men lät kroppen 
ligga där den hamnat efter yxhugget. Sedan han tillgripit en påse som 
Käyräsvuopio höll i ena handen och sedan tagit med sig brännvinet och 
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nyckeln till bostaden, avlägsnade han sig snabbt från stället. Brännvinet läm
nades sedan över till Mellajärvi och Tiensuu. 

När Lammi efter bekännelsen tillfrågades om han begått mordet i syfte att 
tillgripa pengar, svarade han att han varken menat att döda Käyräsvuopio 
eller att tillgripa några pengar. Han trodde inte att Käyräsvuopio hade några 
pengar hemma, eftersom han hört att denne dagarna innan upphandlat ett 
parti brännvin. Lammi bedyrade att han "öfverfölls af ånger, så snart han såg 
sitt offer liflöst" och att han de efterföljande dagarna försökt lindra samvets
kvalen genom att supa. Det var även dessa kval som 'tvingade honom' att 
berätta för Walk om brottet. Han nämnde dessutom för Walk var nyckeln till 
Käyräsvuopios bostad fanns gömd, och att han på aftonen påföljande dag 
flyttat den döda kroppen till en vrå i rummet, lagt ett täcke över den och 
sedan flyttat en kista som fanns i Käyräsvuopios rum till ett uthus i närheten. 
Walk hade även fått veta att Lammi klockan tre påföljande natt hämtat 
kistans innehåll. Lammi förnekade ihärdigt att han haft någon yxa med sig 
när han kom till Käyräsvuopios stuga, eller att han, som Walk berättat, 
tillgripit tio kronor, som han skulle ha funnit bakom en mur. Blodet man sett 
på hans rock förklarade Lammi med att han redan dagen innan mordet 
inträffade oavsiktligt råkat 'sarga' en liten flicka med en kniv så att visst 
blodvite uppstått. 

Målet hade kommit till ett första slut. Åklagaren yrkade på att Lammi skulle 
ställas till ansvar för mord och dessutom för stöld från död människa. Rätten 
dömde dock Lammi för dråp till straffarbete på lifstid och förlust av med
borgerligt förtroende i åtta år. 

Lammi överklagade domen som därför underställdes Svea Hovrätt för pröv
ning. Hovrätten anförde den 16 mars 1880 i ett utlåtande flera anmärkningar 
beträffande häradsrättens sätt att genomföra målet. Häradsrätten anmodades 
att söka vinna ytterligare klarhet: 

• om Lammis sinnesförfattning", 
• om Lammi hade med sig en yxa när han begav sig till Käyräsvuopios 

bostad eller om yxan redan fanns där vid hans ankomst, 
• om varför så lång tid förflöt innan Lammi återvände till sitt sällskap 

sedan han hämtat brännvin hos Käyräsvuopio, 
• om Lammi erhöll pengar av någon för att betala brännvinet, 
• om hur långt avståndet var mellan stället där Tiensuu, Mellajärvi och 

Forssman befann sig och Käyräsvuopios bostad, 
• om i vilket förhållande Lammi stod till Käyräsvuopio, och slutligen, 
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• om hur sammanträffandet mellan Lammi och Käyräsvuopio faktiskt 
förlöpte fram till dess mordet ägde rum. 

Målet återupptogs av häradsrätten den 11, 12 och 13 maj 1880. Lammi tog 
inledningsvis bl a upp en del nya detaljer om sin person. Han nämnde 
exempelvis att han aldrig erhållit skolundervisning, utan föräldrarna, som 
"befunnit sig i bergliga omständigheter", lärde honom att läsa. Därefter lärde 
han sig på egen hand att skriva. När halva Lammis hemman i Armasjärvi 
förlorades genom en skuld var Lammi 42 år gammal. Han innehade därefter 
ingen 'stadigvarande sysselsättning' eller bostad. En del av hans förtjänster 
lämnades i underhåll till hustru och barn. För åtta eller nio år sedan begav 
han sig till Norge och hade därefter ingen kontakt med sin familj. Då arbets
förtjänsten "inte motswarat hans behof', som han uttryckte det, återvände 
han efter ett halvår och hamnade i Haparanda stad, där han vistades under en 
sommar och en höst. Därifrån återvände han t ill Norge, denna gång i säll
skap med fotografen Emanuel Andersson, som lovat att bekosta en amerika
resa för honom. Andersson hade emellertid "ryggat" från detta löfte. Lammi 
blev därför tvungen att stanna kvar i Norge och gjorde därifrån åtskilliga 
resor till Spetsbergen för att delta i valrossfångst och fiske. 

Han återvände till sin hembygd på våren 1875 och hade sedan dess haft till-
falliga arbeten "än här än der" men för det mesta i Haparanda. Senaste året 
böljade Lammi bekymra sig alltmer över sin framtid. Han märkte hur hans 
arbetsförmåga avtog och insåg att detta skulle komma att medföra att arbets
förtjänsterna framledes skulle minska. Detta var redan ett faktum såtillvida 
att han hade svårt att skaffa sig uppehälle och i synnerhet brännvin, som han 
erkände sig vara mycket begiven på. Lammi hade en gång blivit bötfälld för 
fylleri men var i övrigt inte straffad. På 1850-talet var han visserligen till
talad för stöld av en linneväv, men sedan målsägaren lade ned sin talan fri
kändes Lammi. Man fann emellertid anteckningar i domböckerna som fick 
åklagaren att fråga Lammi om han inte även varit straffad för stöld, på vilket 
Lammi svarade att om detta inträffat så hade det, som protokollet uttrycker 
det, "icke kunnat medfalla hans minne". Det fanns mycket riktigt en dom
boksnotering om att han i brist på bevis blivit frikänd från åtal den 24 
november 1854 för att ha tillgripit "åtskillige sängkläder". Ytterligare en 
notering fanns dock om att Lammi den 13 november 1855 dömts till böter 
för första resans stöld av 2914 alnar lärft.482 När han ansattes av åklagaren om 
varför han förteg detta hade han ingen förklaring att ge. 

482 Motsvarar 18 meter. 
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Lammi nämnde själv att han till lynnet var "häftig och vild" och visste med 
sig att han inte omgavs av något gott rykte. Detta trodde han var en följd av 
att "han strukit omkring [och] warit wåldsam samt fattig". Till det yttre be
skrevs Lammi i rannsakningshandlingarna som fem fot och nio decitum 
lång,483 och han sades ha ett: "ovanligt stort ansigte samt en grof och stark 
kroppsbyggnad; hans ansigtsuttryck är sträft, förrådande beslutsamhet och 
känslolöshet". 

När Lammi tillfrågades om vad han hade för sig tiden före mordet, berättade 
han att han i slutet av juli lämnade Haparanda och begav sig till Niemis. Där 
hade han hos bonden Abraham Persson Kaarle samlat och vridit vidjor att 
användas för förtöjning af timmer. Han fick genom detta arbete 5 kronor och 
75 öre. Även under september månad hjälpte han Kaarle med timmerflott-
ning, men utan att då fa någon betalning för detta. Under oktober var Lammi 
nära nog helt sysslolös och spenderade alla sina besparingar. Han bodde då 
inhyst hos änkan Greta Johansson Rolig i Niemis tillsammans med änkans 
barn, arbetaren Walk, änkan Anna Helena Rolig, "lösa qvinnan" Greta 
Johanna Stock, arbetaren Isak Trogen, änkan Eva Maria Aili och hennes 
dotter, eller tillsammans nio personer. 

Rätten övergick därefter till att beröra brottsoffret Johan Käyräsvuopios liv. 
Den karaktäristik som redovisades förtjänar att presenteras i sin helhet: 

I . . .  !  [DJenne,  som wid s in  död wari t  omkring  50  år  gammal ,  [hade]  gjort  
sig känd inom tingslaget i följd af sitt egendomliga lif och lefnadssätt. Så 
hade han en tid haft sin bostad i en af honom för sådant ändamål i jorden 
gräfd håla, dit han likt en mullwad gräft gångar; han hade lifnärt sig med 
afskräden och as efter döda djur som han med känd skicklighet upspårade 
äfvensom han med kroppar e fter hundar, kattor och hästar dem han på 
updrag af andra personer afdragit huden; att han under de sista 20 åren 
sålunda lefvat enär hans hustru med deras barn öfVergifvit honom och 
själf fatt söija för sitt och barnens uppehälle utan något bidrag dertill af 
Käyräsvuopio; att han förutom sina egenheter särskildt gjort sig känd för 
sitt fridsamma och godmodiga sinnelag, som bewis hwarå anföres att han 
veterligen aldrig warit i strid eller twist med någon och att så väl fullväxta 
personer som barn till honom användt benämningar häntydande på hans 
djuriska lif utan att han deröfver fattat humör eller ens brytt sig derom; att 
han äfVen wandrat kring i orten med kranslåda eller s.k. småhandel, derå 
han ansetts förtjena penningar, hwadan och då han aldrig synts påkosta 
sig något med afseende å föda eller kläder, hwilka sistnämnda bestått 
bokstafligen af endast trasor, och han aldrig veterligen warit drucken eller 

483 Motsvarar omkring 175 cm. 
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ens haft begär efter spirituösa samt han wid auktioner å orten inropat 
sådana saker som han kunnat med fordel sälja och hvilka inrop han städse 
kontant betalt, han fått rykte om sig att hafwa samlat penningar; att 
Käyräsvuopio innehaft sin senaste bostad omkring ett år men under några 
år derförut bebott en stuga under Armasvaara berg, den han sammanfogat 
af näfver, bark, gamla båtar och dylikt; samt att han förut under de 2ne 
sista åren fått rykte om sig att kröga med bränvin, men att han för öfrigt 
ansetts för en ärlig och redbar karl. 

Lammi berättade för sin del att han varit personligen bekant med Käyräs
vuopio i tiotalet år. Det var en man som han lärt känna såsom "fridsam och 
oförarglig och med hvilken han aldrig haft något obytt". Lammi blev så upp
manad att "upriktigt" redogöra för sina sista besök hos Käyräsvuopio. 
Följande framkom: Tisdagen den 28 oktober då Lammi in te hade ett enda 
öre på fickan besökte han Käyräsvuopio och begärde då och erhöll tre 
jungfrur, "eller som vore detsamma 3 supar bränvin",484 som de överenskom 
skulle kosta 37 öre. Som pant lämnade Lammi ett par skinnhandskar som 
han värderade till en krona och 50 öre. Lammi blev kvar hos Käyräsvuopio 
medan han förtärde brännvinet och försökte även bjuda Käyräsvuopio, som 
dock tackade nej. Samtalet de förde under besöket berörde mest "likgiltiga 
ämnen". Käyräsvuopio nämnde emellertid då att han senaste tiden haft stora 
utgifter genom inköp av ett kärl brännvin från Stockholm. För att kompen
sera dessa utlägg ville han helst ha pengar för brännvinet. Efter besöket gick 
Lammi hem och förblev där resten av dagen. Tillfrågad förnekade han att 
han skulle ha tillgripit något hos Käyräsvuopio vid detta besök. 

Påföljande dag befann sig Lammi hela dagen i sin bostad och hjälpte bl a 
änkan Aili och hennes dotter med en del göromål och fick 75 öre för detta. 
Med dessa slantar begav han sig på torsdagsmorgonen den 30 oktober 
klockan sex iväg till Käyräsvuopio, som man ju visste var den ende i trakten 
som sålde brännvin. Denne hade då redan stigit upp. Där erhöll han för 25 
öre två supar som han genast drack upp. Utan att de kom i samspråk begav 
sig Lammi därifrån och till bonden Per Forssman där bl a arbetarna Johan 
Mellajärvi och Jakob Wiipa befann sig. Han blev där inbegripen i kortspel 
om en kvarter brännvin.485 Vid två tillfallen under detta kortspel hämtade 
Lammi brännvin hos Käyräsvuopio. Sedan Lammi och Mellajärvi efter en 
hel del brännvinsdrickande blivit utkörda av Forssmans hustru, begav de sig 
iväg till Lammis bostad och träffade arbetarna Henrik Tiensuu, Johan Hannu 
och bonden Per Tiensuu längs vägen dit. Efter att ha spelat 'femkort' med 
Per Tiensuu om ytterligare en kvarter brännvin, begav sig Lammi för fjärde 

484 Motsvarande 24 centiliter. 
485 Motsvarande 0,327 liter. 
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gången denna dag till Käyräsvuopio. Klockan var då, efter vad han seder
mera förstod, mellan två och tre på eftermiddagen. 

Sedan Käyräsvuopio mottagit de 50 öre som Lammi vunnit vid det senaste 
kortspelet, stoppade han dem i en skinnpung han hade i sin ficka, och tog ur 
sängen i rummet fram en fylld kvartersbutelj som han överlämnade till 
Lammi. Lammi visste att Käyräsvuopio endast förvarade smärre kvantiteter 
brännvin på detta sätt. Sitt 'egentliga' brännvinsförråd hade han nedgrävt 
någonstans i skogen. Samtidigt som Lammi erhöll flaskan uppmanade 
Käyräsvuopio honom att hellre återlösa de pantsatta handskarna än att för
störa pengar på brännvin. När han falide detta yttrande satt han framåtlutad 
på en låg bänk framför pörtesmuren med huvudet nedböjt mellan sina hop
knäppta händer. I händerna höll han samtidigt penningpungen. Lammi för
säkrade Käyräsvuopio att han skulle finna utvägar att komma åt pengar som 
motsvarade en pant om tre supar. Käyräsvuopio menade då att hans pant 
motsvarade sex supar. När de tvistat om detta en kort stund, fattade Lammi, 
som blev arg över Käyräsvuopios "orättvisa påstående", tag i en huggyxa 
som stod lutad mot ena väggen och tilldelade Käyräsvuopio ett hugg över 
bakre delen av hjässan. Hugget träffade med stor kraft och utan att Käyräs
vuopio märkt när det kom, eftersom han "icke höjt ens ett finger till mot
värn". Han föll från bänken framstupa ned på golvet och visade därefter inga 
livstecken. Först när blod böljade rinna från huvudet fattade Lammi, enligt 
egen utsago, vad han ställt till med. Han kunde dock inte närmare beskriva 
de känslor som då rörde sig inom honom. Lammi lossade omedelbart 
penningpungen från Käyräsvuopios hand och stoppade den på sig utan att 
närmare undersöka vad den innehöll. Därefter gick han till sängen, men fann 
där endast en till hälften fylld kvartersflaska med brännvin. Sedan Lammi 
tagit denna och den tidigare inköpta buteljen, gick han ut, låste farstudörren 
och behöll nyckeln för att förhindra att någon annan skulle kunna ta sig in 
och upptäcka vad som hänt. När ungefar en halvtimme gått begav han sig 
åter till Forssmans gård dit han anlände vid fyratiden på eftermiddagen. 

Lammi lämnade enligt protokollet bekännelsen 'med sitt vanliga lugn'. Med 
anledning av åklagarens kompletterande frågor uppgav han att han upptäckt 
yxan först när han sista gången besökte Käyräsvuopio. Det var inte för 
pengamas skull han dödat Käyräsvuopio. I stället var det ilskan över att 
Käyräsvuopio uppgav sin fordran som större än den i själva verket var som 
var orsaken. Lammi tillstod att han, som orden föll, "icke tänkte på hwad 
han gjorde". Dessutom menade han att "ondskan icke kunnat få sådant välde 
öfver honom derest han varit fullt nykter" och försäkrade, att han såväl före 
som efter mordet varit vid "redig sinnesförfattning". Att skillnader fanns 
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mellan den berättelse han nu avlämnade och den han lämnat tidigare berodde 
på att han denna gång var "brydd och forlägen" och, som han uttryckte sig, 
'"haj' derför att han böljat bekänna". 

Lammi berättade denna gång så detaljerat han förmådde om sina förehavan
den efter det ödesdigra besöket hos Käyräsvuopio. När han återkom till 
Forssmans gård hade ingen där påpekat för honom att han varit borta länge. 
Han hade i övrigt inget minne av hur resten av dagen förlöpte. Såväl det 
medförda brännvinet som vinet han hade köpt hos Isak Rolig gjorde honom 
efterhand så påverkad, att han förlorade medvetandet och blev släpad hem av 
Carl August Walk. När Lammi vaknade morgonen därpå, omtalade Walk för 
honom att han under natten yttrat till Walk, som då låg bredvid honom på 
golvet, att han dräpt Käyräsvuopio. Utanför deras bostad berättade sedan 
Lammi i förtroende för Walk om hur det hela gått till och visade då även den 
nyckel som hörde till den mördades bostad. Nyckeln hade han tänkt kasta 
bort, men Walk bad honom behålla den så att de kunde gå dit någon afton 
senare och söka efter brännvin. På Walks inrådan gömdes den under en sten. 
För att döva den ånger som han alltmer anfäktades av, skickade han efter ett 
halvstop vin486 och matvaror och betalade med de pengar han tillgripit. 

På aftonen tog Lammi och Walk med sig nyckeln och begav sig till Käyräs-
vuopios bostad. För att avleda andras misstankar gick de först i riktning mot 
gårdarna nedanför Luppioberget för att där invänta mörkret, varpå de begav 
sig till målet för aftonen. Sedan de förvissat sig om att ingen fanns i när
heten, gick de in i pörtet där de fann den döda kroppen i samma ställning 
som Lammi lämnat den. De gick in i kammaren, sökte där i några olåsta 
kistor, innan de bland högar med skräp påträffade en kagge med en kanna 
brännvin487 ur vilken de drack. Därefter bar de ut kaggen till pörtet. För att 
kroppen skulle bli svårare att upptäcka för förbipasserande s om tittade in, 
flyttades den så att huvudet kom att ligga emot en vägg och kroppen i rät 
vinkel ut från väggen med ett täcke över. Därefter begav de sig iväg, Walk 
med kaggen och Lammi med ett skrin som innehöll de tidigare omnämnda 
kläderna och skinnremmarna. På väg ut genom förstugan återvände Walk in 
för att noggrant undersöka om inget mer av värde fanns att ta med sig, 
medan Lammi stod utanför och höll utkik. Lammi hörde då människoröster 
från landsvägen. Han underrättade Walk, som genast kom ut och sprang sin 
väg, medan Lammi gömde sig bakom en vägg. Därifrån hörde han en 
kvinna, som senare visade sig vara Helena Catharina Tiensuu, komma fram 
till fönstret till Käyräsvuopios bostad och där be honom komma för att flå en 

486 Motsvarar 65 centiliter. 
487 Motsvarande 2,617 liter. 
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hund. Då kvinnan inte fick något svar, gick hon sin väg. Lammi gick därefter 
åter in i stugan, fyllde en halvstopsbutelj med innehållet i kaggen som Walk 
i panik lämnat kvar, tillgrep en tobakspung som hängde på pörtesväggen och 
låste därefter förstugudörren. Han tog med sig nyckeln och satte till slut in 
kaggen och skrinet i en 'ladutimring' på gården. Sedan begav han sig hem. 
Han hoppades då att ingen skulle finna det konstigt om Käyräsvuopio sak
nades i sitt hem, eftersom han ju ofta var på vandring "med sin småhandel". 
När Lammi kom hem fanns Walk redan där. Tillsammans drack de upp såväl 
brännvinet de haft med sig som det halvstop vin som Lammi tidigare köpt 
hem. 

Vid fyratiden på lördagsmorgonen begav sig Lammi åter till Käyräsvuopios 
bostad. Han gick in i iadutimringen' på gården. Där tog han fram kistan han 
tidigare gömt, tog ut innehållet ur den och gömde sedan kistan i skogen. 
Såväl under återstoden av lördagen som de påföljande två dagarna vistades 
Lammi hela tiden i sin bostad. Något samtal om mordet hade inte före
kommit mellan Lammi och Walk. Lammi kände dock allt större oro över vad 
han gjort. Tisdagen den 4 november begav han sig till Armasjärvi för att 
hälsa på släktingar och greps sedan där. 

Lammi blev efter sin redogörelse tillfrågad om han tidigare deltagit i den 
"religiösa rörelse" som under 1850-talet "herskade i orten och som efter sin 
främste man kallades Laestadianism".488 Lammi menade att han blev 'väckt' 
1855 efter hans tillgrepp av väven, och att han sedan levde i denna tro under 
sex år, för att därefter, som han uttryckte det, ha "återfallit". När han så med 
anledning av sitt svar blev tillfrågad om varför han inte tidigare vid rannsak-
ningarna medgav att han faktiskt var dömd för stöld, svarade Lammi att detta 
var: 

I . . .  I  i  överensstämmelse  med de ås igter  derom,  som rådde bland de  s .k .  
Laestadianema [oc h som gick ut på att han] icke ansett s ig skyldig för 
verldslig myndighet bekänna sitt brott, n är han hade för afsigt att afgifva 

488 Här sy ftar ma n på La rs Levi Laestadius (1 800-61), pr äst, väck elseledare, författare och 
botanist. Kyr koherde i Kar esuando 182 6-49 och i Paj ala 1849- 61. Kr istina Nilsson har i en 
teologisk doktorsavhandling karaktäriserat den under sin livstid kontroversielle Laestadius på 
följande sätt: "Laestadius är först och sist vä ckelsepredikant och s jälasörjare. E fter sin kris i 
medelåldern, där han upplevde sig äntligen ha funnit sin rätta identitet och bestämmelse, att 
vara 'den ropande rösten', och e fter väckelsens frambrytande i h ans egen församling är han 
koncentrerad på detta enda: att driva och leda människor fram till en sann omvändelse och att 
försvara och befrämja väckelsen. Om m an med rätta har framhållit hans insatser som social 
reformator så har han kommit att fungera som sådan just emedan han så starkt drev kravet på 
en personlig omvändelse och en förändring av den individuella livsstilen hos de omvända till 
nykterhet, ärlighet och ansvarstagande för de nödställda" (Nilsson 1988:79). 
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sådan bekännelse inför själasörjaren eller någon biktfader, hvarmed 
menades en sådan person, som vore "väckt" och som genom lära oc h 
lefverne visade sig vara en sann kristen, oc h hvilken då kunde meddela 
förlåtelse. Ett erkännande inför dylik person hade han ä fven ämnat efter 
sitt häktande afgifva men icke kommit i tillfälle dertill. Först v id andra 
rannsakningstillfället den 9 sistl. Januari och sedan Kyrkoherden P. O. 
Grape, för hvilken han omtalat gerningen allvarligen föreställt honom, 
hurusom han icke finge motse någon förlåtelse eller frid innan han för 
domstolen erkänt brottet, hade han sådant gjort och sedan känt sig lugnare 
till sinnes. 

Vid uppropet av inkallade vittnen blev det uppenbart att Carl August Walk, 
som även han inkallats, inte infunnit sig till tinget. Det uppgavs att han hade 
försvunnit till Finland. Man beslöt att efterlysa honom och att sända fjär
dingsmannen Nyländer till finska Övertorneå för att spana efter honom. 

Per Tiensuu, som ju tillsammans med Lammi och Mellajärvi suttit på lands
vägen och spelat 'femkort' om en kvarter brännvin, berättade bl a att Lammi, 
tvärt emot vad han uppgivit, inte alls varit ovillig att hämta brännvin från 
Käyräsvuopio. I själva verket skrävlade Lammi om att ingen kunde skaffa 
brännvin från Käyräsvuopio så fort som han. 

Rannsakningen fortsatte påföljande dag. Nya vittnesförhör vidtog. Bland 
annat förhördes de tidigare hörda Maria Trogen och Eva Maria Aili och en 
del nya detaljer kom då fram som kastade en del ljus över Walks samröre 
med Lammi dagarna efter mordet: Fredagen den 31 oktober var Trogen borta 
på arbete hela dagen. Vid hemkomsten på aftonen frågade hon de hemma
varande var Lammi och Walk höll hus, och fick då svaret att de begett sig till 
Isak Luppio. Senare kom först Walk hem och yttrade då, enligt rannsak-
ningsprotokollet, att: "det icke vore trefligt att gå ut i mörkret utan [att vara] 
tillsammans med Lammi". Han förklarade dock inte vad han egentligen 
menade med detta. När Lammi så kom hem en stund senare, hade han med 
sig ett halvstop brännvin som han och Walk tillsammans drack upp, varpå de 
lade sig att vila. Morgonen därpå s teg Lammi upp redan klockan fyra och 
väckte då Walk. Sedan de viskat med varandra höjde Lammi plötsligt rösten 
och frågade om de inte borde gå ut för att hämta hem ved. Walk menade att 
han var sjuk och avböjde förslaget. Då tillräckligt med ved redan fanns i 
stugan misstänkte Trogen att Lammi hade andra avsikter med att gå ut. När 
Lammi begav sig iväg var han helt nykter, men när han återkom vid halvsex
tiden hade han med sig en till hälften fylld kvarterflaska och hade då 
förmodligen redan förtärt en del. När så Walk vägrade att smaka av bränn
vinet bjöds Greta Johanna Stock på det, och fann att det verkligen var 
'starkvara'. Trogen och Aili märkte båda att Lammi dessutom tycktes ha gott 
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om pengar. Dels såg Aili redan natten innan då hon vaknade av att Lammi 
satt i sin bädd och räknade slantar. Dessutom fann man att han hade köpt 
hem matvaror såväl under söndagen som måndagen, vilket fick dem att 
misstänka att han inte kommit över pengarna på ett ärligt sätt. Trogen vågade 
emellertid inte fråga honom om detta. Lammi sade sig för egen del knappast 
minnas någonting av det som Trogen och Aili berättat. 

Först i samband med dessa vittnesmål framgick av rättegångsprotokollet att 
mordet blev allmänt känt först den 4 november. Då besökte Walk kommu
nalnämndens ordförande, Utterström, och berättade vad han visste om det. 

Bonden Isak Isaksson Kermoniemi berättade att Käyräsvuopio låg över hos 
honom natten mot tisdag eller onsdag den veckan han berövades livet. 
Morgonen därpå begav sig Käyräsvuopio först hem, men återvände snart och 
omtalade då att någon tagit sig in genom fönstret till hans bostad och stulit 
fyra kannor brännvin. När Kermoniemi senare samma dag besökte Isak 
Rolig och berättade om stölden, hade Lammi, som då fanns där, yttrat att: 
"det gör ingenting blott man kan visa hvar man varit under natten". När 
Lammi t illfrågades om han fallt detta uttalande medgav han detta men sade 
sig inte känna till något om inbrottet. 

Den 12 maj fortsatte rättegången. Bland annat fick de personer som den 5 
november infunnit sig i Käyräsvuopios bostad för att föra bort kroppen 
berätta om vad de då såg. De antog att det dödande hugget måste ha utdelats 
antingen i samband med att Käyräsvuopio varit nere i källaren eller när han 
steg upp därifrån. Eller hade kroppen efter hugget först kastats ned i källaren 
för att därefter dras upp, då gärningsmannen fann källarutrymmet för litet för 
att helt rymma kroppen? Någon låg träbänk, som Lammi menade att den 
mördade skulle ha suttit på när yxhugget utdelades, fann man inte. Inget var 
dock kullvräkt eller sönderslaget på sätt som tydde på att någon strid ägt rum 
där, även om man fann saker och ting kringspridda på golvet i kammaren 
innanför pörtet. Trots dessa iakttagelser höll Lammi fast vid sina tidigare 
lämnade uppgifter om hur mordet gått till. Han kunde inte minnas att han 
försökt stoppa ned kroppen i källaren men kunde inte heller förklara varför 
blod fanns i och kring källargropen. Han försäkrade att han i vaije fall aldrig 
öppnat källarluckan eller sett den öppen. 

Åklagaren anhöll därefter om uppskov med målet för att bl a kunna höra 
Walk. Lammi uttryckte för sin del att ytterligare vittnesförhör var menings
lösa, då han redan ansåg sig ha lämnat en sanningsenlig bekännelse. 
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Målet återupptogs den 22 maj. Carl August Walk, som den 18 maj hämtats 
till tingstället från finska Övertorneå, berättade följande: Det var på lördags
morgonen, när Lammi kom hem med brännvin och han själv gått ut för ett 
"naturbehof', som Lammi talade om för honom att han 'dräpt' Käyräsvuopio 
på torsdagsaftonen. Han nämnde dock inte då varför eller hur detta skett. 
Eftersom Walk inte trodde att detta var sant, ställde han inga fler frågor till 
Lammi om detta. Då han märkte att Lammi blev alltmer dyster och tungsint, 
och då han samtidigt uppmärksammade Lammis oförklarliga innehav av 
pengar och brännvin, blev Walk dock alltmer övertygad om att Lammis 
berättelse kunde vara sann. Detta gjorde att han den efterföljande tisdagen 
berättade om vad han fatt höra. 

Walk hade arbetat hela torsdagen. Walk träffade därför inte Lammi förrän på 
aftonen då han hemförde honom som redlös. Inte heller under fredagen var 
Walk och Lammi tillsammans förrän de i skymningen följdes åt till Isak 
Lustig för att låna ett 'vargspel'. Eftersom Lustig inte var hemma gick Walk 
tillbaka hem, medan Lammi fortsatte vägen förbi hemmet och söderut utan 
att Walk visste vart han skulle gå. Lammis uppgift om att Walk skulle ha 
följt honom till Käyräsvuopios bostad på aftonen var osann. När Lammi 
senare kom hem med en butelj brännvin, sade han att han hade fått den av en 
person han träffat längs vägen. Walk avslutade vittnesmålet med att nämna 
att Lammi sagt att han efter 'mordgärningen' tillgrep en börs innehållande 
tio kronor som legat gömd bakom Käyräsvuopios spis. 

Lammi blev efter dessa vittnesförhör tillfrågad om han hade "något vidare 
att andraga". Han yttrade då: 

/  . . .  /  att  det  ju  kunde vara en möjl ighet ,  ehuru han förglömt det ,  at t  han 
efter gemingens begående sökt dölja liket i källaren men att sådant till 
följd af källarens litenhet icke varit möjligt; och att deraf kunde förklaras 
förekomsten af blod å östra sidan af källarluckan. 

Inför fortsatt rannsakning med Walk begärdes att han skulle hållas i förvar. 
Åklagaren yrkade om ansvar för Lammi för mord och stöld. Eftersom 
Lammi inte sade sig ha något att tillägga, överlämnade åklagaren målet till 
häradsrätten, som avkunnade följande dom: 

Häradsrätten finner hwad under rättegången förekommit och tilltalade 
Isak M ickelsson Lammi deri upgifv it innefatta full bevisning derom att 
Lammi på eftermiddagen den 30 Oktober 18 79 i Johan KäyräsWuopios 
bostad i afsigt att döda tillfogat bemälde Käyräswuopio ett hugg med yxa 
i hufVudet så att han deraf ljutit döden; men enär Lammis upgifter o m 
förloppet dervid icke lemna rum för det antagande att gerningen kunnat, 
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utan föregående öfVerläggning, af hastigt mod begås anser H[ära dsrätten] 
Lammi hafva med stadgadt upsåt brottet föröfvat och alltså gjort sig 
skyldig till mord å Johan Käyräswuopio; O ch emedan Lammi, hwilken 
förut undergått bestraffning för stöld deijemte blifvit förvunnen att hafva 
efter mordet å Käyräswuopio af dennes egendom tillgripit gods och 
penningar I ... ! dömes Lammi, som för mordet gjort sig skyldig till 
straffarbete på lifstid och förlust för alltid af medborgerligt förtroende och 
för andra resan stö ld till straffarbete i 2 år och förlust af medborgerligt 
förtroende under 5 år, att i ena bot hållas till straffarbete under sin åter
stående lifstid och för all tid vara medborgerligt förtroende förlustig. 

När Lammi tillfrågades om han var nöjd med utslaget, förklarade han sig 
inte för stunden kunna ge något bestämt svar. Sedan han efterhand över
klagat domen, underställdes den Svea Hovrätt för prövning. Hovrätten avgav 
den 9 augusti 1880 sitt utslag. Utifrån detta framgick att hovrätten: 

!  . . .  I  ändrat  I  . . .  !  HäradsRätt[en]s  Uts lag och dömt Lammi för  det  han i  
uppsåt att döda, men af hastigt mod beröfvat annan lifvet [och därför] 
hållas till straffarbete på lifstid, samt för andra resan stöld å särskilda tider 
och ställen till en del från död menniska föröfvad stöld, att undergå straff
arbete i två år oc h derutöfVer under tio år vara förlustig medborgerligt 
förtroende, att i ena bot hållas till straffar bete under sin återstående lifstid 
och under to l f  år  vara medborgerl igt  förtroende för lust ig  I . . .  I .  

Sedan Lammi under två dagar funderat över utslaget förklarade han sig 
'nöjd' med det. Lammi vistades knappt en månad på kronohäktet i Hapa
randa innan han den 19 september förpassades via Långholmen till straff-
arbetsfangelset i Varberg där han slutligen avled 1888. 

Målets behandling i pressen 
Målet blev behandlat i Norrbottens-Kuriren vid två tillfällen, dels i form av 
ett referat av vad som kom fram vid tinget två veckor efter första rannsak-
ningstillfallet och dels i form av en förhållandevis lång kommenterande 
artikel knappt en vecka efter det andra. 

Första artikeln under rubriken "Mordet å Käyräswuopio i Hietaniemi"489 ger 
intryck av att vara en ögonvittnesskildring av hur målet förlöpte vid tinget. 
Den inleds med att huvudaktörerna i målet, dvs domaren, åklagaren och 
den tilltalade, presenteras. Den senare beskrivs vara "/ ... / omkring 50 år, 
och af ett yttre som ej ingaf förtroende". Reportern klagar i övrigt över att 
tillfallet inte var "[mjycket upplysande". Varken obduktionsprotokoll ell er 

489 I N orrbottens-Kuriren, 24/12 1879. 
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prästbevis lästes upp, menade han. Reportern hävdade t o m att häradsrätten 
vid detta tillfalle tillämpade ett 'nytt rannsakningssätt', som syftade till att 
"förebygga twetalan", d v s att vittnena skulle anföra olika versioner vid 
olika rannsakningstillfallen. "Något oegentligt war det wäl också", hävdade 
reportern, att hela sju vittnen samtidigt fick avlägga vittneseden, men att 
deras vittnesmål presenterades först sedan förhörsprotokollen vid polisför
hören blivit upplästa. Dessutom efterlyste reportern uppgifter om den til-
talades "föregående lefiiad", som enligt honom förväntades "innehålla åt
skilliga intressanta pointer". 

Ett av vittnesmålen anfördes. Sannolikt var det Walks eftersom den refere
rade personen beskrevs vara en man som bodde tillsammans med Lammi. I 
artikeln refererades dock till en sekvens i Walks vittnesmål som fanns åter
given i en annan version i rannsakningsprotokollet. Så här skriver reportern: 

Ett af witnena I . .. I hade samma natt då mordet antages hafwa skett, ej 
kunnat sofwa, emedan han tyckte sig se en mängd lik samlade på gården 
rundt om en der befintlig sten. Påföljande morgon omtalade han detta för 
andra inneboende och gingo de sedan ut och lyfte på stenen, under 
hwilken de då funno nyckeln till den mördades bostad. 

Reportern avslutar sin artikel genom att referera till en artikel införd i tid
ningen Riksgränsen, i vilken det framgår att: "22 witnen blefwo hörda och 
att åtskilligt grafwerande kom i dagen, bland annat, att L. för ett af witnena 
skulle hafwa erkänt mordet, att man sett blodfläckar på hans kläder, och att 
han skulle innehaft den mördades börs o.s.w." 

Den andra artikeln var sannolikt inte skriven av någon reporter som var 
närvarande vid tinget. I denna betydligt längre artikel, som inleds med 
"Angående mordet å Käyräswuopio i Hietaniemi",490 refereras inledningsvis 
till urtima tinget den 9 januari 1880 och till häradsrättens dom. Därefter görs 
försök att - uppenbarligen efter invändningar av någon av de vid härads
rätten medverkande aktörerna, förmodligen domaren - korrigera i de upp
gifter som med kritiska förtecken framfördes i första artikeln. Med uttrycklig 
hänvisning till denna artikel anförs nu att man i samband med uppläsandet 
av obduktionsprotokollet även skulle läsa "den s.k. species facti", d v s en 
summering av speciella 'fakta i målet'. I artikeln meddelas att "[detta] är ej 
nödigt enär läkarens med anledning af obductionen afgifna attest är det som 
på sakens afgörande inwerkar". Dessutom påpekas att ett prästbevis utställt 
på den tilltalade faktiskt 'företeddes' vid första rannsakningstillfallet, och att 

4901 Norrbottens-Kuriren, 15/1 1880. 
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man i samband med detta fann att beviset innehöll "anteckningar om den till
talades wandel". Detta föranledde i sin tur domaren i målet att anmoda den 
tilltalade att noga redogöra för "sina föregående lefnadsöden". I artikeln 
hävdas vidare att: 

I  . . .  I  det  icke war nödigt ,  at t  wid det  t i l l fä l le  uppsatsen omförmäler ,  för  
denna undersökning uppehålla det stora antal wid rätten närwarande 
witnen, att någgot klanderwärdt icke finnes deruti, att 7 witnen på en gång 
aflägga witneseden; samt att ransakning angående häktad person skall 
enligt swensk lag hållas inom tre weckor, såwidt laga hinder ej möta. 

Hela denna diskussion avslutas med ett självironiskt inpass med följande 
ordalydelse: 

Det försök, hwarom nämnda uppsats bär witne, måste således owillkor-
ligen påminna om Witalis skaldestycke "Jerusalems skoma kare", der det 
heter: 

Uti den tiden war mycket på mod 
Att lägga sig i hwad man icke förstod, 

Säger wår sista sagesman. 

Artikeln refererar efter detta kort till vad som kom fram under rannsakningen 
den 9 januari 1880. Enligt en korrespondent, som uppenbarligen var statio
nerad i Korpilombolo, framgår att Lammi: 

I  . . .  I  innan ransakningen böljade warit  närmare 2:ne t immars t id  utsatt  
för wederbörande själasörjares hamrande med lagens hammare och 
andans swärd samt flitiga och kraftiga uppmaning ar att lätta sitt skuld
belas tade samwete  / . . . / .  

Om detta finns ingenting nämnt i rättegångsprotokollet. Efter att ha hänvisat 
till Lammis bekännelse, redogjorde man däremot i artikeln kortfattat för vad 
Lammi berättade inför rätten, en redogörelse som i stora drag är i enlighet 
med vad som framkom i protokollet. I samband med att domen avkunnades 
omtalas att: "Lammi syntes wisserligen för tillfallet nedslagen, men någon 
synnerligt djup ånger öfwer brottet kunde dock ej förmärkas". 

Om subkultur, marginalisering och våldsbenägenhet 
Inledningsvis diskuterades kulturbegreppet i termer av 'hegemonisk kultur', 
'folkkultur' och olika 'subkulturer'. Kulturbegreppet bör problematiseras 
med utgångspunkt i detta mål, och samtidigt bör framställningen komplette
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ras med inslag som har sin grund i en mer socialhistoriskt anlagd analytisk 
strategi. 

Om vi til l att böija med studerar de konstellationer av individer som fram
träder i rättegångshandlingarna är åtminstone två tämligen lätt urskiljbara. 
Den ena representeras av de personer som bodde i den bostad där Lammi 
själv vistades och bestod av sammantaget nio personer. Denna könsmässigt 
och åldersmässigt heterogena samling personer var ihopträngda i ett enda 
rum. En del av dem var tillfälligtvis sysselsatta med dagarbeten i Niemis 
eller i dess omgivningar. Det finns anledning att beteckna deras tillvaro som 
socialt marginaliserad. Den andra gruppen bestod uteslutande av vuxna män 
i varierande åldrar. Finansiering och anskaffning av alkohol utgjorde de 
frågor som knöt dem samman. Övriga aktiviteter var, åtminstone av vad som 
framkom inför rätten att döma, i stor utsträckning relaterade till deras alko
holberoende. 

Flera av de personer som befann sig i de två grupperna kan sannolikt i likhet 
med Lammi betecknas som socialt utslagna. Vissa kunskaper och värde
ringar som man därmed gemensamt bar på avspeglade i olika avseenden det 
skiktade, patriarkala och den 'antingen-ellermentalitet', som kan antas ha 
varit rådande i det förindustriella Tornedalen. Utifrån rättegångsprotokollen 
och de vittnesuppgifter som finns i dem är det svårt att bland dessa 
människor finna några synliga uttryck för försök att systematisera, förklara 
eller legitimera sin tillvaro, om man möjligen undantar Lammis korta period 
som laestadian. Snarare hade de två grupper som blev inblandade i målet 
defensiva och i mångt och mycket destruktiva framtoningar. Sammantaget 
var grupperna dessutom så pass tillfälliga till sina karaktärer, att någon 
'kultur' av mer bestående slag, som representerade något som fanns utöver 
vad deras aktörer tog sig för 'för stunden', knappast gick att skönja. 

Vilka personer 'representerade' då dessa två grupper och hur såg deras per
sonhistorier ut? För att besvara dessa frågor krävs ingående studier av för
samlingsböckernas husförhörslängder.491 Av dessa studier framgår samman
fattningsvis följande: 

491 Uppgifterna är hämtade ur Hietaniemi, AI:2-8, Övertorneå, AI:4-5, och Nederkalix, AI:5a-
6a, församlingars husförhörslängder för åren 1800-1 880 som fi nns, konverterade till m icro 
fiche, på Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
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Boende tillsammans med Lammi i Niemis: 

(1) Aili, Eva M aria, in hysesänka. Föd d i Niem is 1836 och dotter till inhysesman. Gift 1856 
med inhysesman från Vitsaniemi och efter giftermålet kyrkoskriven bland backstugusittarna i 
Armasjärvi tillsammans med make och barn. Maken bega v sig 1867 till Norge där han 
förmodligen avled. 
(2) Aili, Euphrosyna, dotter till (1) och född 1858 i Koivukylä, Hietaniemi församling. 
(3) Rolig eller Rova, Ann Hel ena, änka. Bondedotter, född i Näsbyn, Ned erkalix' socken 
1812 och efter faderns död utflyttad till Hietaniemi socken 1828. Gift 1833 med 
hemmansbonde på Niemis 2. Efter dennes död änka därstädes. 
(4) Rolig, Greta Johanna, född 1842 i N iemis som dotter till (3). O gift 1879 m ed två 'oäkta' 
barn. 
(5) Stock, Greta Johanna. Betecknades i rättegångsprotokollet som 'lösa kvinnan'. Född 1854 
som en av fyra utomäktenskapliga barn till backstugusittare i Niemis. Utomäktenskaplig 
dotter som dog samma år som hon föddes. 
(6) Trogen, Isak J ohansson. Inh yses ar betare. Son till inh ysesman oc h född i Nie mis 1854, 
gift 1877 med (7). Uppges i husförhörslängden ha "fel i talorganen". 
(7) Trogen, Maria Skarpsvärd, född 1844 utom äktenskapet i Kuivakangas, Övertorneå 
socken. Mod ern soldatdotter, född 1810 och d öd två år efter Marias födelse. Gift 1877 m ed 
(6) och sål edes tio år äldre än sin m ake. Ha de en 'oäkta' son, dö d o spä d ålder, och en di to 
dotter före äktenskapet. 
(8) Walk, Carl August. Bete cknas i rättegångshandlingarna som 'inhy sesman'. Var v arken 
kyrkoskriven i Hi etaniemi församling eller i om kringliggande församlingar. Mycket talar för 
att han var kyrkoskriven i Ylitornio församling på finska sidan av gränsen. 

Personer bland Lammis suparbröder 

(9) Fors sman, Per Ada msson. Bonde. Född 1828 som so n till hus bonde på Niem is 4. Gift 
1850 och hade sex barn varav fem uppnådde vuxen ålder. Dog 1885. 
(10) Hannu, Johan Anna Gre taesson. Kyrkoskriven blan d Niemis backstugusittare. Född 
utomäktenskapligt 183 5 som son till bondeänka och därefter backstugusittare. Halvbroder till 
(14). Gift 1858 och åtta barn framtill 1979. 
(11) Lustig, Isak Wilhel m Olsson , i rättegångshandlingarna oriktigt benämnd Joh ansson. 
Kyrkoskriven bland Nie mis backstugusittare. Föd d 1849 som son till inh ysesman i Pä kkilä, 
Hietaniemi socken. Gift 1870 och hade 1879 haft fem barn av vilka fyra levde detta år. 
(12) Mellajärvi, Johan. Kyrkoskriven bland Niemis backstugusittare och i 
rättegångshandlingarna betecknad som a rbetare. U tomäktenskaplig son til l backstugusittare i 
Niemis och född 1858. 
(13) Tiensuu, He nrik Henriksson, född Korpi ell er Grape. Nämndemansson fr ån K oivukylä 
och född därstädes 1813. I samband med giftermålet 1834 först bland Koivukyläs 
backstugusittare och i slut et av 183 0-talet kyrkoskriven först på Niemis 6, Jok i, som b onde 
och under 185 0-talet bland Niemis backstugusittare. Ka llar sig först på 18 60-talet Tiensuu! 
Hade fyra barn av vilka två uppnådde vuxen ålder. 
(14) Per T iensuu, egent ligen Petter La rs G ustafsson Tiensuu. Bon de på N iemis 9, Tien suu. 
Född 1847 som son till bac kstugusittare i Niemis. Halvbroder till (10). Gift 1868, änk ling 
1877, omgift 1878 och hade fem barn av vilka fyra fortfarande levde 1879. 
(15) Wiipa, Jak ob. Son till ba ckstugusittare i Ar masjärvi, född 1856 och for tfarande kyrko
skriven 1879 bland Armasjärvis backstugusittare. 
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Som synes av de korta personbeskrivningarna ovan föddes tre av de uppräk
nade personerna i bondehemman, men hamnade efterhand bland Niemis 
backstugusittare. Speciellt anmärkningsvärd är den nedåtgående sociala 
mobilitet som Henrik Tiensuus (13) liv beskriver. Hans far var inte bara 
bonde utan även nämndeman i socknens största by, Koivukylä, och som 
sådan förmodligen en tämligen aktad person i bygden. Att Henrik efter sitt 
giftermål som 21-åring hamnade bland hembyns backstugusittare kunde 
givetvis delvis bero på att han var bland de yngsta i sin syskonskara, men 
hade sannolikt även andra orsaker som inte framgår av husförhörslängden. 
Samma nedåtgående sociala klassresa drabbades han emellertid av även 
sedan han flyttade till Niemis. Efter att först ha ägt ett hemman där, Niemis 
6, Joki, under tiotalet år, hamnade han slutligen bland Niemis backstugu
sittare. En annan av personerna, Per Tiensuu (14), föddes å andra sidan bland 
Niemis backstugusittare, för att senare i livet bruka en del av hemmanet 
Niemis 9, Tiensuu. Ytterligare en annan bland dem, Per Forssman (9), 
föddes i ett bondehemman, Niemis 4, Rnuuti, och levde sedan livet igenom 
som husbonde på samma hemman. Samtliga de övriga nio var infödda i 
backstugusittar- eller inhyseshem och befann sig i samma sociala position 
när målet mot Lammi gick av stapeln 1879. Med några få undantag bestod 
den samling personer som Lammi hade i sin närhet - i sitt boende eller som 
'dryckesbröder' - av socknens obesuttna, antingen som deklasserade eller 
som infödda i detta sociala skikt. 

En särställning i bygden intog utan tvekan Johan Käyräsvuopio som 
'langare' av alkohol. I inledningen till beskrivningen av detta fall beteck
nades han som ett byoriginal, och den karaktäristik som förekommer i rätte
gångshandlingarna motsäger sannerligen inte detta epitet. Den utsatthet som 
hans hantering av alkohol gav upphov till förenade han således med ett 
socialt utanförskap. Detta utanförskap kan helt enkelt ha varit en reell förut
sättning för att överhuvudtaget kunna vara mellanhand mellan brännvins
producenten och konsumenterna. Den sociala distans som hans ställning gav 
upphov till i relation till framför allt alla hugade konsumenter i Niemis, gav 
honom möjligheter att relativt ostört organisera sin verksamhet - med 
transporter och brännvinsgömmor i skogen - utan att behöva ta hänsyn till 
en insyn, som annars skulle ha gjort hans hantering sårbar för alltför ivriga 
kunders intrång. Å andra sidan kan man ju säga att den sociala distans han 
upprätthöll även kom att bli hans fall. Gärningsmannen, dvs Lammi, 
spekulerade sannolikt i 'fyllan och villan' i att den köp- och säljrelation som 
etablerats mellan honom och Käyräsvuopio skulle bli omöjlig att komma på 
för de lokala rättsliga funktionärerna just genom Käyräsvuopios ensliga 
boende och skygga natur. 
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Vi nämnde i inledningen som föregick fallbeskrivningen att den totala alko
holkonsumtionen i Sverige i hög grad samvarierade med antalet mord och 
dråp för hela perioden 1851-1985. Detta ger anledning att ställa följande 
fråga: Kan man med utgångspunkt i detta dra den slutsatsen att det även 
fanns ett samband mellan Lammis brännvinssupande och hans brott? Det 
verkar sannolikt att så är fallet. Däremot måste en mer generell utsago om att 
den enskildes brännvinsmissbruk ger upphov till våldshandlingar av den 
karaktär som illustreras i detta fall förkastas. Mord och dråp var trots allt en 
mycket sällsynt företeelse. Ett synnerligen litet fåtal individer begick och 
begår sådana handlingar även om de råkar vara höggradigt berusade, medan 
däremot alkoholmissbruket, och framför allt alkoholbruket, omfattade för
hållandevis många. Att missbruka alkohol betydde således i mycket ringa 
utsträckning att man även förövade mord eller dråp. På individnivå har 
alkoholmissbruk således ett mycket ringa förklaringsvärde som orsak till att 
sådana handlingar begås. Alhoholmissbruk måste på denna analysnivå 
sammankopplas med en hel del andra faktorer av socialt kontextuell och 
personlighetsmässig karaktär, för att man exempelvis skall kunna förklara 
varför just Lammi, men däremot inte de andra i sällskapet, fick ingivelsen 
till den bestialiska handlingen. 

Inom kriminologin har givetvis sambandet när det gäller omfattningen av 
den totala konsumtionen alkohol och antalet mord och dråp uppmärk
sammats. Man har framför allt bland amerikanska kriminologer även gjort 
försök att i mer generella termer diskutera sambandet mellan alkoholbruk 
och grova våldsbrott på individnivå. Utan att föra diskussionen kring detta 
alltför långt kan nämnas att två teoretiska ansatser har kommit att utkristalli
serats i dessa diskussioner. Den ena, som är utvecklad av Parker och Rebhun 
och på engelska benämns 'selective inhibition', tar i korthet sin grund i att 
människan inte bara är rationell i nyktert tillstånd, utan att beteendet är ända
målsstyrt även när människan har alkohol i kroppen. Parker och Rebhun 
koncentrerar sig sedan på att finna faktorer i den sociala situationen som den 
berusade befinner sig i och som kan leda till våldsbeteenden. Ett annat 
försök till att utveckla en generell ansats har presenterats av Fagan och 
uppehåller sig vid de 'mellanliggande' faktorer som gör att den alkoholpå-
verkade agerar aggressivt till den grad att mord och dråp kan bli följden. 
Båda dessa generella teoretiska ansatser tycks ha fog för sig492 och skulle 
åtminstone hypotetiskt och i brist på primärdata även kunna appliceras i 
försök att förklara Lammis brott. 

492 Se Parker & Auerhahn 1999 för en översikt av dessa teoretiska ansatser. 
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Avslutning 
Vad som framträder i de två mordfallen är strukturella mönster. Dessa pekar 
först och främst på en bygd som var såväl statusmässigt starkt skiktad som 
klassmässigt skarpt uppdelad. Å ena sidan förekom uppenbarligen de be
suttna, som närmast representerade vad man skulle kunna beteckna som en 
'regional folklig kultur' med vissa band till de som företrädde en 'hegemo-
nisk kultur'. Några, men långt ifrån alla bland dem, blev 'synliga' i rätte
gångsprotokollen i och med att de framträdde vid olika skeden i samband 
med att de två fallen utvecklades och sedan klarades upp. När en extrem 
händelse gav lokala myndighetspersoner anledning att inskrida i skeendet, 
kom således vissa personer att uppmärksammas via bl a sina vittnesmål. Det 
rörde sig om personer som man annars endast skulle kunna återfinna bland 
noteringar som normalt gjordes i olika lokalt förda register. Eftersom båda 
fallen inbegrep svåra våldsbrott, spelade länsmännen huvudroller, men i 
första fallet kom bl a präster och i det andra kommunalnämndens ordför
ande, tillika den störste hemmansägaren och lanthandlaren i byn, att inta 
viktiga roller i samband med de händelser som efterhand ledde till att 
morden fick sina rättsliga slut. Utöver dessa personer framträdde dock även 
en och annan storbonde som innehade något förtroendeuppdrag på det lokala 
planet. 

Å andra sidan är även ett antal obesuttna synliga via protokollen. De skulle 
kunna sägas representera olika 'subkulturer'. Bland dessa subkulturer fanns 
uppenbarligen en och annan som skulle kunna betecknas som socialt av
vikande. De avvikande subkulturema bestod av till synes tillfälligt samman
satta konstellationer av individer, vars gemensamma intresse bestod i att 
syssla med vad som skulle kunna kallas 'nödbrottslighet', uppenbarligen 
även kombinerad med omfattande alkoholmissbruk. Inom den som fram
träder i målet mot Reinholdt handlade det primärt om att, utan att någon 
ställde alltför besvärande frågor, befatta sig med stöldgods. I den som blott
lades i målet mot Lammi gällde det även att helt enkelt få medel till att 
inhandla och därefter bland l ikasinnade konsumera alkohol. Till några per
soner som rörde sig inom dessa kretsar kunde man uppenbarligen även 
anförtro så pass grova brott som rån och mord. Detta var sannolikt fallet 
beträffande både Adam Kauppi och Maria Grönberg i det första fallet och 
Walk i det andra. Det tycks ha varit så att de två förövarna av rånmorden, 
Reinholdt och Lammi, inte räknade med att det fruktansvärda som de anför
trodde vissa personer skulle behöva komma ut till andra, mer nogräknade 
och mer rättrogna, som befann sig utanför deras kretsar. När detta trots allt 
blev fallet, kom de lösliga 'subkulturema' av hälare, småtjuvar och miss
brukare att blottläggas och förmodligen snart upplösas. Kyrkobokföringen 
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har dessutom gett förutsättningar till att belysa deras sociala positioner i de 
lokala strukturer som knöt an till enskilda gårdar, byar och socknar. Data 
från sådana register accentuerar den sociala skiktning som var så utmärkande 
för Tornedalen under 1800-talet. 
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9 SAMISK KULTUR SPEGLAD I DOMSTOLSHANDLINGAR 

Analytiska förutsättningar 
Fallen i detta kapitel är uteslutande relaterade till sociala miljöer i den 
svenska fjällvärlden. De ger huvudsakligen inblickar i fjällsamiska förhåll
anden för mer än hundra år sedan. Om de generella problem som är för
knippade med att historiskt skildra samema har historikern Lennart Lund
mark uttryckt sig på följande sätt: 

Samerna är missgy nnade när historien skall skrivas. Det är ett öde de 
delar med många andra som inte själva producerat skriftligt källmater ial 
förrän under det senaste seklet. De rikas och mäktigas handlingar är 
bevarade, inte de fattigas och förtrycktas. Därför måste vi betrakta sa
merna under äldre tid genom den svenska överhetens glasög on. För att 
komma den historiska sanningen på spåren måste vi hugga oss igenom en 
snårskog av förvrängningar, missuppfattningar och fördomar.493 

Fjällsamer kommer i detta kapitel att skildras via domstolshandlingar som 
berör grova våldsbrott. Redan här måste det poängteras att tanken med 
kapitlet inte är att söka komma underfund med någon form av 'en exklusiv 
samisk våldskultur'. Ingenting i det material som studerats tyder nämligen på 
att någon sådan kultur existerat. Visserligen fanns våldsbenägna individer då 
liksom nu, och detta gäller såväl bland renskötande samer som bland den 
svenska befolkningen i övrigt. Inte heller de motiv som framträder bakom 
det grova våldet inom den samiska kulturen skiljer sig nämnvärt från dem 
som gav upphov till grovt våld bland andra befolkningsskikt i 1800-talets 
Sverige. 'Det exklusiva' ligger snarare i de livsbetingelser, och den speciella 
anpassning till dessa betingelser, som framträder via de domshandlingar som 
är aktuella i detta kapitel. 

Tillsammans med en serie för samerna olyckliga åtgärder från de svenska 
myndigheternas sida genom århundradena följde sannolikt en upplevd utsatt
het både bland dåtidens och bland senare tiders fjällsamer. Denna utsatthet 
var givetvis särskilt accentuerad bland de grupper som av olika skäl råkade 
hamna vid sidan av de samfalligheter som samebyarna utgjorde.494 Det är i 
första hand dessa utsatta grupper som fallen som beskrivs nedan speglar. 

493 Lundmark 1998:13. 
494 Lundmark beskriver samebyarna på följande sätt: "Renskötarna i Sverige är indelade i 3 3 
fjällsamebyar och 10 s kogssamebyar från Idre i no rra Dalarna till Könkämä vid Treriksröset. 
Samebyarna disponerar et t bes tämt omr åde för renskötsel. Inom samebyn äg er va rje fam ilj 
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Samekulturer 
De fallbeskrivningar som följer måste, utöver vad som redan poängterats, 
föregripas av ytterligare några analytiska förutsättningar. Det finns till att 
böija med anledning att närmare beröra det samiska i relation till kultur
begreppet. Ofta framträder exempelvis i olika sammanhang föreställningen 
om att samer representerar någonting etniskt homogent, och som något man 
skulle kunna betrakta i termer av en enhetlig kultur. Detta gäller inte bara i 
de framställningar som man kan finna i äldre nationalistiskt färgade utsagor, 
utan sådana föreställningar förekommer även bland en hel del människor 
idag. Så här förhåller sig Lundmark till detta: 

I äldre historieskrivning föreställde man sig att etniska och kulturella sär
drag på något sätt stod över historisk förändring. Den uppfattningen lever 
fortfarande kvar i folkdjupet. Där utgår man från att samerna kommit 
vandrande öste rifrån med sin kultu r färdi gutvecklad, röd tofs i mössan 
och ledande några renar . Å andra sid an menar man at t de som kom ti ll 
övre Norrland söderifrån var resliga, blonda svenskar med något blå-gult i 
blicken redan då. Och någonstans skulle sedan de två folken ha mötts och 
dragit upp en gräns mellan sig. 

Det finns inga forskare som tror på något sådant längre. Nu anser man att 
den samiska kulturen uppstått kring Kristi födelse genom en blandning av 
element från flera av de folk som rörde sig på Nordkalotten. Sin speciella 
form fick den förmodligen av att man böljade tämja renar för husbehovs
bruk. Den samiska särarten uppstod ur kulturmöten och nu vet vi också att 
även den norr bottniska jord brukskulturen var en biandkultur, byg gd på 
element från både öster och söd er. Vad vi uppt äcker är ett virr varr av 
kulturer och folk som blandats med varandra. Det är en helt annan bild än 
den som målades upp av den nationalistiska historieskrivningen.495 

Till att böija med diskuteras i detta kapitel kulturbegreppet mer generellt för 
att sedan relateras till det samiska. Syftet är att i linje med Lundmarks an
satser ytterligare försöka nyansera den bild av homogenitet som åtminstone 
tidigare fatt känneteckna det samiska. 

Kultursociologerna Thomas Johansson och Fredrik Miegel har gjort en 
inventering av hur kulturbegreppet tillämpats inom samhällsvetenskapen. De 
har bl a visat hur innebörden av begreppet ändrat karaktär från 1800-talets 
slut och fram till idag.496 Om man trots begreppets skiftande betydelser över 

sina re nar. Om byns gem ensamma ang elägenheter ha r man rö strätt i förhållan de till hur 
många renar man äger". Ibid: 11. 
495 Ibid:23-24. 
496 Johansson & Miegel 1996:13-21. 
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tid skulle välja en enda definition av begreppet i modern samhällsvetenskap, 
kan man exempelvis utgå från det förslag som den brittiske sociologen 
Anthony Giddens anfört. Så här lyder något förkortad hans beskrivande defi
nition: 

Kulturen rymmer de v ärderingar som medlemmar av en viss grupp om
huldar, de normer de följer i sitt beteende och de materiella ting de 
producerar. Värden utgörs av abstra kta ideal, medan normer är be stämda 
principer eller regler som människor förväntas följa. I ... ! Kulturen 
rymmer människors livssätt i ett samhälle, vilket kan skilja sig åt mellan 
olika grupperingar. Hur man klär sig, vilka seder och bruk man har sam t 
ens arbetslivsmönster, religiösa riter och fritidsvanor ingår i begreppet. 
Dessutom innefattas även de materiella ting som skapas och som har en 
innebörd för den grupp det gäller -1 ex pilbågar, plogar, fabriker, datorer, 
bostäder och böcker.497 

Definitionen ovan poängterar bl a att kulturbegreppet inbegriper "männi
skors livssätt i ett samhälle", livssätt som kan "skilja sig åt mellan olika 
grupperingar." Med utgångspunkt i denna definition kan man hävda att man 
varken idag eller när det gäller 1800-talet kan tala om någon samisk enhet
lighet i kulturell mening. Varken de värderingar, normer eller materiella ting 
som varit förknippade med samerna genom århundradena har varit särskilt 
enhetliga. Bristen på enhetlighet kanske speciellt gäller arbetslivsmönstren. 
Bilden blir i detta avseende inte ens enhetlig om man begränsar perspektivet 
till att endast omfatta de delar av den svenska, samiska befolkningen som 
huvudsakligen sysslar med renskötsel. Renskötsel var en väsentlig och sam
tidigt traditionell beståndsdel i denna kultur. Formerna för hur renskötsel har 
bedrivits har emellertid växlat under historiens gång. De har även skiftat som 
en följd av var man bedrivit renskötsel. De regionala variationerna har först 
och främst sin grund i de varierande förutsättningar som naturen ger. I 
Sverige har av tradition två huvudformer av renskötsel levt sida vid sida. 
Den ena knyter an till fjällvärldens förutsättningar medan den andra huvud
sakligen är relaterad till skogslandets villkor.498 Olikheterna mellan dessa 
former är bl a relaterade till renens vanor. Skogsrenen är tämligen stationär. 
Detta får till följd att de samer som bedriver renskötsel i skogslandet rör sig 
inom förhållandevis begränsade arealer och anpassar dessutom sina liv i 
övrigt till denna betingelse. Fjällrenen rör sig efter långa stråk från fjällområ
dena ovan skogsgränsen sommartid till skogslandet under vintrarna. De 
samer som ägnar sig åt renskötsel med gallrenen förflyttar sig i enlighet med 

497 Giddens 1994:104. Även citerat och diskuterat i Johansson & Miegel, 1996:15-16. 
498 För man i sitt resonemang även in de samer som bedriver och bedrivit renskötsel i no rska 
Finnmarka eller på ryska Kolahalvön utökas huvudformerna av renskötsel ytterligare. 
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hur denna ren vandrar. Den kultur som denna renskötselform betingar måste 
dessutom betraktas som monokulturell. Det är m a o en kultur som huvud
sakligen är förbunden med ett enda näringsfång, mycket p g a att den 
svenska Q ällvärlden inte ger förutsättningar för att i någon väsentlig och 
avgörande omfattning bedriva andra näringar499 

Inte ens sättet att bedriva renskötsel bland de svenska fjällsamerna har histo
riskt varit enhetlig. Man brukar i detta sammanhang skilja mellan en intensiv 
och en extensiv form av renskötsel. Så här beskriver Lundmark skillnaderna 
mellan dessa två former: 

Den intensiva var etablerad söder om Kiruna-Karesuando-området. Där 
höll man renarna samlade och bevakade även på sommaren. Det gjorde 
dem tamare. Vaije familj flyttade för sig med en inte alltför stor hjord 
som det var lätt att hålla reda på. Det var en fördel i trakt er där det kunde 
bli konflikter med nybyggare. Men den främsta anledningen till att 
hjorden måste hållas ihop var att man mjölkade vajoma för att göra ost. 

/ . . . /  

I nordligaste Sverige och i Nordnorge härskade den extensiva renskötseln. 
Det är den som praktiseras i hela Sverige idag. Den är helt inriktad på 
köttproduktion. Därför behöver man inte hålla renarna samlade på 
sommaren utan kan låta dem ströva fritt inom ett större område. Be vak
ning behöver man bara ha i ytterkanterna så att ren arna inte ger sig in på 
någon annan bys område.500 

Renen är naturligtvis central för denna del av den samiska befolkningen. 
Språkforskaren Israel Ruong, själv med samisk bakgrund, ger uttryck för 
detta på följande sätt: 

Som vild var renen en naturtillgång, som tam är den ett kapital. Kapitali-
seringen sker just genom tämjningen. Ju tamar e renen är desto klarare 
framträder renen såsom kapital. Tamhetsgraden är en mätare på det 
stadium av kapitalisering, det stadium i förvandlingen till realkapital som 
renhjorden undergått och nått. En förstöring av tamhe tsgraden innebär en 
förstöring av realkapital, d v s. en förrostning av en apparat för framställ
ning av nyttigheter.501 

499 Jfr Ruong 1969/1982:64-66. 
500 Lundmark 1998:116. 
501 Ibid:64. 
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Att renskötseln i fjällvärlden var, och i stora stycken fortfarande är, mono-
kulturell förde med sig att fjällsamen först och främst strävade efter att utöka 
sin renhjord så mycket som möjligt. Renen var ju i själva verket det enda 
'kapital' fjällsamen hade att förlita sig på. Samtidigt pekar Ruong på förhåll
andet att ju större en renhjord är, desto svårare är det att samtidigt hålla den 
tam. Den balansgång som därmed uppstår, dvs mellan å ena sidan ren
hjordens storlek och å den andra hur lättskött renen är, har erfarenhets
mässigt visat sig vara en vansklig uppgift att komma til l rätta med. Om man 
dessutom tar hänsyn till vad störningsmoment som renpest, rovdjur eller 
ickesamers intrång i renbetesland förorsakat och förorsakar den renskötande 
samiska befolkningen genom århundradena, förstår säkerligen även den 
oinvigde vilka subtila band som måste ha förenat samen och renen med den 
omgivande naturens ofta krassa villkor.502 

Källkritiska synpunkter och tolkningsproblem 
Det strategiska urvalet av rättsfall i detta kapitel kan förväntas innehålla 
signifikanta sociala, ekonomiska och kulturella inslag relaterade till den ren
skötande, huvudsakligen nomadiserade, samiska befolkningen i 1800-talets 
Lappland. En fråga inställer sig genast: Förmår rättegångshandlingar som 
berör grova våldsbrott överhuvudtaget att ge representativa inblickar i livs
villkor, seder och tänkesätt som var förhärskande för över hundra år sedan? 
Denna fråga kan i sin tur delas upp i två delfrågor. Den ena handlar om de 
livsvillkor som framträder via ett domstolsmaterial. Kan dessa i någon me
ning anses vara representativa för de villkor som kännetecknade de ren
skötande samema generellt? Den andra rör källmaterialets karaktär och de 
rättsliga och administrativa betingelser som gör att rättsmaterialet fått en viss 
utformning. Vilka konsekvenser har sådana betingelser för hur materialet 
innehållsligt tagit form? För att uttrycka de två delfrågorna lite annorlunda 
kan man sammanfatta dem på följande sätt: Är den bild som framträder i 
domstolsmaterialet framför allt färgad av de förhållanden som avvikande, 
mindre privilegierade och marginaliserade, skikt bland den nomadiserade 
samiska befolkningen levde under? Ger myndigheters reaktioner inför detta i 
så fall en icke representativ bild av förhållanden bland fjällsamer förr? Det 
kan mot bakgrund av detta finnas anledning att misstänka att mer än hundra 
år gamla rannsakningshandlingar enbart är att betrakta som distanslösa, en
sidiga och därmed missvisande framställningar. Man kan befara att de 
bygger på iakttagelser från måttligt skickade representanter för den överhet 

502 Ibid. Se även Fjellström 1 986:17-49, 171-17 2, dels för en utförlig genomgång av v ad hon 
rubricerar som "Sociala strukturer och kulturella variationer inom Sameätnam", dvs 'samer-
nas land' och dels för hennes korta avsnitt om "Fjällrenskötseln - skogsrenskötseln". 
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som var satt till att tillvarata den svenska statens krav på att social ordning 
även skulle råda i samhällets geografiska periferi. 

Sett ur ett myndighetsperspektiv hade det svenska rättssystemet givetvis sina 
stödjepunkter i den glest befolkade norrbottniska fjällvärlden likväl som i 
andra delar av landet. Sedan århundraden tillbaka fanns sålunda en funge
rande domstolsverksamhet även i dessa regioner. Statligt tillsatta myndig
hetspersoner, som tjänstgjorde i olika befattningar inom den svenska juri
diska och fiskala apparaten, fanns stationerade i anslutning till regionerna, i 
allmänhet i den närmast belägna kyrkbyn.503 Ingenting av detta formella, 
organisatoriska och juridiska kom därmed att skilja denna del av landet från 
landets övriga delar, förutom att avstånden mellan exempelvis tingsplatser 
och den ort där vissa centrala myndighetspersoner var stationerade å ena 
sidan och potentiella brottsplatser å den andra kunde vara avsevärda. 

De geografiska, sociala och näringsmässiga förhållanden som vid denna tid 
kännetecknade fjällvärlden och dess renskötande, nomadiserade samiska be
folkning måste ha framstått som främmande för majoriteten av den svenska 
befolkningen. En påtaglig skillnad mellan denna del av landet och andra 
delar var sannolikt, att den 'kulturella kompetensen' bland personer som 
skulle fatta och verkställa myndighetsbeslut som berörde den samiska 
kulturen på många håll måste ha varit bristfällig. Dessa personer kom med få 
undantag från helt andra sociala och kulturella miljöer. Man kunde sällan 
tala eller ens förstå någon av de samiska dialekterna. Vid mellanhavanden 
mellan samer och myndigheter krävdes därför tolkar. Tolkarna var, förutom 
någon enstaka präst, och enligt Ruong en enda domare som kunde tala 
samiska,504 ofta en eller annan nybyggare med svenska som modersmål. 
Dessa nybyggare hade dock i sina kontakter med samer även tillägnat sig 
någon av de samiska dialekterna. Man kan också förmoda att de personer 
som på detta sätt anlitades även innehade goda inblickar i den samiska kul
turen. De kom av detta skäl även att bli uttolkare av seder och tänkesätt i 
sociala sammanhang där samer mötte myndighetspersoner. Exempel på en 
sådan 'uttolkningsverksamhet' finns i de domshandlingar som presenteras 
nedan. Inte så sällan innehade en del av dessa tolkar dessutom positioner 
som fjärdingsman, som således blev särskilt betydelsefulla i denna del av 
landet. Fjärdingsmännen upprätthöll, mot en mindre inkomst och under be
stämda mandatperioder, trots sina lekmannabakgrunder formella positioner 
inom rättsapparaten och verkade samtidigt som betydelsefulla mellanhänder 

503 Kyrkbyn som förete else finns för övrigt nä rmare di skuterad p å annat ställ e i boken. Se 
kapitel 5. 
504 Hans namn var Johan Sundelin. Se Ruong 1969/1982:219. 
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mellan den samisktalande befolkningen och myndigheterna. Man kan av 
detta skäl anta att de vanligtvis var åtminstone nödtorftigt accepterade bland 
samerna. Därmed får man även förmoda att de bland den stationära, icke
samiska ortsbefolkningen representerade de få som både innehade vissa fär
digheter, var betrodda av myndigheterna och betraktades som lämpade för 
att handha kontakter över etnicitetsgränsema. 

Det som här anförts utgör några av de betingelser man måste beakta när man 
bedömer de rättegångsprotokoll som utgör centrala källor i den framställning 
som följer. Flera generella källkritiska problem är således förknippade med 
hur man skall förhålla sig till de olika dokument som behandlar samernas 
livsvillkor och tänkesätt genom århundradena och fram till idag. Det räcker 
emellertid inte enbart med att framhålla dessa förbehåll. Man måste även 
förhålla sig kritisk till de framställningar om samisk historia och kultur som 
presenterats under olika epoker. Norrmannen Hans Lindkjölen har i några 
böcker samlat utsagor om samerna från den som sannolikt först behandlade 
samerna som folk, romaren Tacitus, och fram till första världskrigets böljan. 
De huvuddrag han finner efter denna omfattande genomgång sammanfattar 
han på följande sätt: 

Det er saerlig tre hovedtrekk som gör seg gjeldende i litteraturen o m 
nordområdene på 1800-tallet, nemlig turismen, forskningen og roman-
tikken. Det kom saerlig på engelsk, och også på tysk og fransk en rekke 
pittoreske reiselivsskildringer fra landet lengst mot nord, med disse 
halvville, underlige mennesker som tiltrakk se g stadig större oppmerk-
somhet blant eventyrslystne europeere. Gjennom generasjoner dannet det 
seg på den måten en tradisjon som ble godtatt o g sementert. Det for-
fatterne var mest opptatt av, var samenes fysiognomi, levemåte og 
herkomst. A lt blir selvsagt framstilt i relasjon til forfatternes egen bak-
grunn. Fram til rundt 1860-årene blir samene omtalt noenlunde positivt i 
litteraturen, m en etter den tid snur biid et seg. För det förste trenger det 
sosialdarwinistiske syn igjennom i denne tiden, of for det andre strömmer 
kvenene inn i Skandinavia under de hårde nödsår i Finland i 1860-

Belysande är även hur samer avhandlats i uppslagsböcker genom årtiondena. 
Går man till uppslagsordet 'Lappar' och söker sig till underrubriken 
'Karaktär', kan man i Nordisk Familjebok inledningsvis läsa följande posi
tiva men samtidigt svepande omdömen, som står i samklang med den tidens 
sätt att kategorisera, generalisera och moralisera: 

505 Lindkjölen 1996:8. 
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Lapparna äro vanligen glada, vänliga och godmodiga människor, som för 
det mesta utmärka sig för snabb uppfattnin g och stor liflighet. Umgänget 
med en mängd olika människor ger också ofta fjällapparna en stor världs
vana. Någon ståndsskillnad förekommer ej bland dem och är lika okänd 
äfVen i förhållandet till andra nationer. Den ofta hörda beskyllningen för 
misstänksamhet visar sig, om man kan tala och umgås med dem, ej vara 
synnerligen grundad. De äro i allmänhet sparsam ma och försiktiga i affä
rer. Ärligheten är god; i åtskilliga trakter är dock rentjufveri ett svårt ondt. 
Nykterheten är numera , åtminstone i vårt land , mycket tillfredsställande, 
och äfven i öfrigt stå lapparna i sedligt afseende ganska högt, utan att 
dock både svårare och lindrigare brott äro alldeles okända för dem. Ren
ligheten är, åtminstone vid tanke på de svåra förhållandena i de rökiga 
kåtorna, fullt tillfredsställande; i de nordligaste trakterna är det dock 
mycket sämre beställdt med den. 

Därefter kommer, likaledes i den tidens moraliserande anda, en serie nega
tiva omdömen om 'lapparna': 

Lapparnas vanligaste fel brukar vara k len energi och bristande fasthet. 
Alltför lätt resignera de under fattigdom och elände, och alltför ofta sakna 
de kraft att rycka upp sig ur iråkade olyckor, vare s ig dessa äro själf-
förvållade eller icke. Lika flitiga och uthålliga, som många äro, lika lata 
och liknöjda äro andra, och enär fjällappar nas arbete alltid i viss mån 
måste vara ömsesi digt, fördärfvas ej sällan renskötselförhållandena i en 
hel trakt därigenom, att en del af nomaderna försummar sina plikter. I 
förhållande till den högre bildning, som kommer en och annan till del, 
visar sig också ofta bristande fasthet på ett olycksdigert sätt.506 

Eftersom rasism innebär att en etnisk grupp tillskrivs medfödda egenskaper 
som gör gruppen underlägsen andra i olika avseenden, måste de omdömen 
som framträder på detta sätt betecknas som rasistiska.507 Att rasistiska om
dömen av detta slag inte bara var förborgade i ett tänkande som speglade 
seklets början blir man förvissad om genom att studera hur svenska upp
slagsböcker några decennier senare behandlade samma tema. En så pass sen 
och vida spridd utgåva som 1947-1955 års upplaga av Svensk Uppslagsbo' 
innehöll omdömen om samerna av liknande fördomsfull och svepande 
karaktär som man kunde finna vid seklets böljan.508 Man kan mot bakgrund 

506 Nordisk Familjebok (1904-26). 
507 Jfr Lundmark 1998:86. 
508 Se Svensk Uppslagsbok 1947-5 5. Lundmark gör en översikt av rasistiskt präglade sätt att 
förhålla sig till samerna. Se Lundmark 1998:86-96. Inte mins t redovisar han de social-
darwinistiskt präglade förhållningssätten, som enligt honom "fick ett avgörande inflytande på 
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av detta och utifrån vad som anfördes inledningsvis ställa sig frågan om hur 
sann och riktig samemas skrivna historia egentligen kan ha varit genom 
åren. Lindkjölen konstaterar exempelvis att: 

Faktum er jo at en historié aldri kan bli sannere enn det grunnlags-
materialet den bygger på. Ikke minst for det folk det her dreier seg om, er 
det derfor viktig å sette et kritisk blikk på myte- og sagnlignende historier 
som opp gjennom tiden har blitt brukt s om mer eller mindre historisk 
materiale.509 

De analytiska problem som man ställts inför när föreliggande kapitel har 
kommit till, d v s att tolka och därefter källkritiskt värdera rättegångsproto
koll och andra rättegångshandlingar, berör framför allt två aspekter. Den ena 
har att göra med vilka utsagor och uttryck som samerna själva förmedlat och 
förmedlar och på vilket sätt de gjort detta. Den andra är relaterad till hur 
ickesamer, företrädesvis forskare och myndighetspersoner, i sin tur har tolkat 
och vidareförmedlat dessa utsagor och uttryck. 

Den första aspekten illustreras av följande tämligen ofta anförda citat hämtat 
ur inledningen till den samiske författaren Johan Turis En bok om samemas 
liv. Turi pekar där bl a på svårigheterna i att överhuvudtaget komma samerna 
inpå livet, att verkligen förstå deras kultur och deras sätt att vara och tänka. I 
de allra första meningarna i boken anknyter Turi till den svenska regeringens 
goda vilja att ta sig an samernas sak, "/ ... / att Sveriges regering vill hjälpa 
oss [samerna] så mycket, som den kan". Detta var givetvis en vilja som vi 
med historiens facit i hand i olika avseenden kan ifrågasätta. För Turi kan ju 
detta ha varit ett sätt att blidka en ur ett maktresursperspektiv överlägsen 
överhet. När dessa inledningsfraser väl var undanstökade, hävdade Turi i sin 
bildrika och pedagogiska framställning att: 

/ . . .  /  när lappen kommer in  i  ett  rum,  så  är  det  in te  mycket  med hans för
stånd, då inte vädret får blåsa mot näsan på honom, Hans tankar flyta inte, 
när det är väggar omkring honom och tak ö ver hans huvud. Och inte 
heller är det bra för honom att va ra i de tjocka skogarna, när det är v armt 
väder. Me n när lappen är på de höga ij ällen, så har han ett rätt så klart 
förstånd. Och om däruppe funnes en samlingsplats på något högt fjäll, så 
skulle lappen kunna förklara sina förhållanden riktigt bra.510 

den sven ska sam epolitiken". Ibid:92. Dessutom dis kuterar Lu ndmark de svenska mynd ig
heternas svårigheter med att statistiskt särskilja 'svenskar, samer och finnar'. Ibid: 135-141. 
509 Lindkjölen 1996:191. 
510 Turi 1917/1987:1. 
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Turi menar att den som saknar förtrogenhet med en helt f rämmande miljö, 
men som råkar befinna sig i den, knappast kommer fullt till sin rätt. En tings
sal är en sådan miljö för de flesta oavsett om de är stadsbor eller har agrara 
rötter. När en nomadiserad same under 1800-talet hamnade i en så pass arti
ficiell miljö som tingssalen representerade, var sannolikt de kulturella 
avstånden mellan samen och tingspersonalen närmast monumentala och 
hindren att komma till sin rätt gigantiska. Att den tilltalade, de olika måls
männen och vittnena var tvungna att agera i helt främmande sammanhang 
var emellertid endast en av de sidor man måste ta med i beräkningarna för att 
källkritiskt bedöma det material vi här ställs inför. 

Den andra aspekten kan formuleras med utgångspunkt i följande korta citat: 

Samisk historié betyr i praksis, stort sett, historié skrevet o m samer av 
ikke-samer for ikke-samer, m ens norsk historié kan bety historié skrevet 
om nordmenn av nordmenn for nordmenn.511 

Denna aspekt anknyter till vad 'experter' och myndighetspersoner nedteck
nat i rättegångshandlingarna, dvs förhållanden som för dessa aktörer i myn
dighetspositioner måste ha tett sig främmande. 

Mot bakgrund av dessa källkritiska aspekter finns anledning att tro att för
hållanden, tankar och utsagor, som kom till uttryck i rättegångshandlingar 
och i andra dokument med myndighetsstämpel, inbegriper förklarliga skev
heter. Dessa kan dessutom förväntas vara av systematisk karaktär. Både 
avsändaren och mottagaren kan sägas orsaka dessa skevheter, om man skulle 
formulera detta i kommunikationsteoretiska termer. Avsändaren består av en 
etnisk minoritet med e tt eget språk och egna sedvänjor som 'i andra hand' 
eller 'indirekt' skulle komma till tals via förhörsprotokoll och andra rannsak-
ningshandlingar. Mottagarna, dvs olika kategorier av myndighetspersoner, 
skulle utifrån begränsade förutsättningar tolka samiska förhållanden och 
sammanhang och därefter anpassa tolkningarna till en juridisk begreppsram 
som i begränsad utsträckning korresponderade med en samisk kontext. 

Vad som ytterligare problematiserar det källkritiska läget i detta samman
hang är att få utsagor av samiskt ursprung om förhållanden under 1800-talet, 
som i någon mån skulle kunna kompensera källmaterialets karaktär, finns att 
tillgå. Turis arbete utgör ett lysande undantag härvidlag. De kaplaner med 
samiskt ursprung som var verksamma under förra seklet, och som både hade 

511 Citatet ä r hämtat ur e n art ikel i den nor ska Historisk Tidskrift frå n 1953 och åt ergivet i 
Ruong, 1969/1982:174. 
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fbrstahandsinformation om sin egen kultur och samtidigt behärskade det 
samiska språket, var mer eller mindre inordnade i ett lutherskt evangeliskt, 
mentalt koncept. De fä övriga personer med samiskt ursprung som kom att 
bekläda poster i den svenska administrativa apparaten hade, liksom ämbets
män generellt, krav på sig att till fullo assimileras in i ett rikssvenskt 
myndighetstänkande. 

Om en fatal färd över kölen och om rädslan för 'maanalaiset' 
Samisk folktro 
Detta avsnitt skall bl a beröra folktro i allmänhet och samisk sådan i synner
het. Den folktro som framträder i äldre rannsakningshandlingar berör främst 
de föreställningar och verksamheter som hängde samman med att lindra och 
försöka bota sjukdomar. I ett antal mål som studerats finns olika exempel på 
sådant. I endast ett av målen har en gärningsman, i syfte att förklara sin 
gärning, uttryckligen hänvisat till motiv med klara inslag av folktro. Det är 
detta mål som skall redovisas här. 

Olika inslag av folktro fanns väl företrädda bland befolkningen på den av 
traditioner präglade svenska landsbygden under 1800-talet. En hel del litte
ratur i ämnet tyder på detta. Detta gäller dessutom oavsett om man avser den 
samiska eller icke-samiska befolkningen. Att föreliggande fall direkt ankny
ter till en samisk kontext innebär således inte, att man kan hävda att samerna 
exempelvis skulle ha varit jämförelsevis mer vidskepliga än andra grupper 
bland den svenska 1800-talsbefolkningen. Däremot kan den omständighet att 
man endast kan finna ett enda mål där folktro är klart uttalad och central med 
en same som tilltalad ge upphov till en del funderingar, som vi får anledning 
att återkomma till sedan målet redovisats. Innan en fallbeskrivning görs finns 
skäl att kort beröra de speciella inslag av folktro, som förekommer i just 
detta avsnitt. 

Enligt Sunna Kuoljok förlade samisk folktro sitt 'paradis', sin sâjwa, till 
"världen i underjorden dit de döda begav sig". Kuoljok beskriver detta 
'paradis' på följande sätt: 

Där fortsatte de leva på samma sätt s om tidigare, men under lyckligare 
forhållanden. De hade sina renhjordar och sina kåtor, sitt vilt och sin fisk. 
Såjwafolket bodde i vissa fjäll och insjöar. Dessa platser ansågs heliga.512 

512 Kuoljok 1993:19. 
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Underorden, eller det undeijordiska, kunde i den samiska folktron dock 
även ge upphov till krafter som långtifrån hade 'paradisiska' förtecken. På 
några ställen i sin bok Nåjder har den samiska författarinnan Sara Ranta-
Rönnlund (1903-79) berättat om "/ ... / nåjder som förmådde att uppväcka 
de döda från kyrkogårdarna och skicka dem till sina ovänner på nattlig visit". 
Det fanns enligt henne ganska gott om nåjder under det tidiga 1800-talet, 
"minst ett par stycken i vaije socken, ibland flera i vaije by", som Ranta-
Rönnlund uttrycker det.513 Hon skiljer de krafter som nåjdema frammanade 
från vad hon benämner "spiritistiskt frammanade dödingar" i och med att 
hon menar att: 

/  . . .  /  de  no rrbottn iska  ma nalaiset fungerade som nåjdernas anonyma 
tjänstehjon i ondskefulla syften, under det att spiritistema oftast fram
manade gamla bekanta till en mera sällskaplig samvaro.514 

Ranta-Rönnlund skildrar livfullt hur dessa onda krafter skulle kunna verka, 
förmedlade av en nåjd: "t... I en trollkarl som hade kontakt med de döda, en 
edsvuren, en som hade slutit kontrakt med den där som hade horn i 
pannan".515 Här finns anledning att göra en utvikning bortom Ranta-Rönn-
lunds framställning. Den norske psykiatrikern och samekännaren Jens-Ivar 
Nergård kopplar nåjdens verksamhet till det landskap som motsvarar fjäll
samens verksamhetsområde, d v s det landskap som i Nergårds termer "/.../ 
inrymmer levnadsformer som bestäms av renhjorden och dess behov av bete, 
liksom av de renskötande samemas kunskap om den ekologi som styr 
flockens liv". Så här fortsätter Nergård sin framställning utifrån sitt norska 
perspektiv, ett perspektiv som dock torde vara giltigt även i ett svenskt, fjäll-
samiskt sammanhang: 

Detta landskap, som är uppdelat mellan olika levnadssätt och yrkes
grupper, är också shamanens landskap. Det är viktigt att ha det som bak
grund för att överhuvudtaget kunna förstå shamanens eller, på samiska, 
noaidens verksamhet. Han eller hon är en del av ett samhälle och en 
arbetsgemenskap som är knutna till olika levnadssätt och verksamheter. 
Shamanen är ofta inte en avskild gestalt i gemenskapsformerna. Ett fram
trädande drag hos honom är att han tvärtom är en del av, och deltar i, det 
praktiska livet och känner till det från insidan, När han träder i n i rollen 

513 Ranta-Rönnlund 1972:189. 
514 Ibid: 155. Ran ta-Rönnlunds manala iset, eller med 'nufi nsk' stav ning maanalaiset, skulle 
väl närmast kunna översättas med 'det undeijordiska'. 
515 Ernst Ma nker bes kriver n åjder i något mer ne utrala ter mer, eller som " /.../ de troll 
kunnige, de som såg och kunde mer än andra /.../". Se Manker 1965:11. Dessutom beskriver 
Manker vad han b enämner 'Rotas rike': "Rotas rike är djupt i und eijorden. Ro taimo det är 
Jabmeaimo, de dödas hem, dystert, kallt, mörkt". Ibid:49. 
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som shaman är det ofta det praktiska livets problem han befattar sig med. 
Det är spänningar na mellan människor och grupper i det samiska sam
hället som han tolkar och ger råd om. När han utövar sin shamanfiinktion 
stiger han ut ur det nära och konventionsbundna och betraktar det ur ett 
annat perspektiv: från utsidan. På det sättet är shamanen en gestalt som 
betraktar gemenskapen både utifrån och inifrån, och det är detta dubbla 
seende som utgör grunden för hans speciella position. Erfarenheten av det 
praktiska live t och insikterna i detta är själva grundvalen för hans verk
samhet. Hans främsta källa till v isdom och omdömesförmåga ligger i att 
han kan se saker ur olika perspektiv.516 

Om vi nu återgår till de shamaner som Ranta-Rönnlund berättar om i sin 
bok, menar hon att en viss Johan Malm skulle ha varit den störste: 

! ... ! [H]an brukade gå till kyrkogården eller någon annan plats där en 
nyligen avliden låg och öppna kistan eller flytta undan bräderna, alltefter 
vad situationen krävde. Så skar han upp den dödes benskank, krossade 
benpipan på något sätt och tog en bit märg därifrån. Den märgen var fylld 
med magisk kraft, och Johan Malm kunde utnyttja den till mycket. Han 
kunde till exempel bjuda någon granne eller någon alldeles obekant per
son på kaffe och lägga en märgbit av ett risgryns storlek i koppen. Med 
detta kunde han förvandla sin gäst och göra honom antingen till trollkarl 
eller till en dövstum eller vansinnig. Och han fann nö je däri, för han 
trollade inte bara till husbehov utan sades vara ett av ondskan utva lt red
skap och den störste av alla då levande nåjder.517 

Ranta-Rönnlund återger ytterligare ett antal mer eller mindre fantastiska be
rättelser av liknande slag. De hade traderats i generationer och var fort
farande levande när författaren var ung. Olika berättelser är uppenbarligen 
sammanbundna med skilda företeelser i den renskötande samens liv. Även 
om exempelvis den tidigare refererade Nergård i sina reflektioner över den 
roll som berättelserna spelar för fjällsamerna speciellt berör de som är relate
rade till renskötseln, ger hans framställning mer generella föreställningar om 
hur de uppkommit och vilka funktioner de kan ha haft, exempelvis när det 
för samen gällde att ta sig an det oväntade, det farofyllda. Han har nämligen 
följande att säga om detta: 

Varje verksamhetsområde har sina egna berättelse r. Det gäller inte minst 
renskötselns olika miljöer. Att känna till ett område av terränge n innebär 
inte bara att kunna terrängens topografi. Den erfarne renskötaren kan 
också de berättelser som hör samman med de olika delarna av terrängen. I 

516 Nergård 1996:105-106. 
517 Ranta-Rönnlund 1972:32. 
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dessa berättelser finns renskötselns erfarenheter av terrängens faror oc h 
möjligheter invävda. När man rör sig inom ett vis st område känner man 
till dess olika faror genom de berättelser som inrymmer farofyllda erfa
renheter. I... I Berättelserna är så intimt inflätade i det dagliga livets akti
viteter att de inte fungerar som berättelser enligt vanlig västerländsk 
uppfattning. De utgör en naturlig del av den kunskapsreservoar som man 
delar gemensamt. När någon färdas i terrängen komm er berättelserna till 
vederbörande. De finns närvarande i hans eller hennes kunskap om 
terrängen. Om faror eller problem uppstår erbjud er berättelse rna en rad 
tänkbara lösningar, so m samtidigt fungerar som råd och anvisningar för 
den som färdas i landskapet. D en som färdas skriver in sig själv och sin 
färd i de berättelser som hör samman m ed det lanskap han befinner s ig 
i.518 

När det gäller just den folktro som berörde det underjordiska, som ju Ranta-
Rönnlunds berättelse berörde, hävdar för övrigt Fjellström att den inte var 
typiskt samisk: Den bör snarare betraktas som / ... / en allmän nordisk 
folktroföreställning. Bönderna i Ångermanland talade t ex om Vitra och de 
försökte skaffa sig avel av Vitterkorna".519 

En rättegång i Jukkasjärvi 
Den 20 och 21 augusti 1840 förrättades urtima ting vid Jukkasjärvi härad. 
Av en länsmansrapport författad den 30 juni 1840 av vice kronolänsmannen 
i Jukkasjärvi distrikt, Ragnar Laestadius, framgick, att "Norrmannen (och) 
Lappen" Jon Nilsson Nirpi vid detta ting var anklagad för att ha dräpt 
"Ynglingen" Michael Gustaf Henricsson. De händelser som föregick detta 
mål var följande: Den 27 april samma år hade till kyrkoherden i Jukkasjärvi 
församling, Ingemar Lindstedt, anmälts att en död kropp som bar spår efter 
"våldsam behandling" anträffats vid Vatkomuotka inom Kurravaara bys 
område tre mil från Jukkasjärvi kyrkby. Kroppen forslades till kyrkbyn. 
Misstankar uppstod samtidigt om att nämnde Nirpi hade mördat 'ynglingen'. 
Han hade nämligen vid sin ankomst till kyrkbyn i februari samma år omtalat 
för flera personer att han under sin färd från Norge haft en följeslagare, som 
han "för köldens skuld" tvingats lämna kvar efter vägen. Nirpi sade sig dess
utom vara övertygad om att reskamraten måste ha frusit ihjäl. När Nirpi 
senare på våren försökte rymma från kyrkbyn och avvika till Norge, lät 
kyrkoherden den 29 april efterspana honom och meddelade samtidigt läns
mannen Laestadius att denne genast skulle återvända till kyrkbyn från ett 
uppdrag som han då var ute på. Nämndemannen Johan Fjellborg ankom till 
kyrkbyn tämligen omgående. Med en liten grupp män som, förutom honom 

518 Nergård 1996:107. 
519 Fjellström 1986:410. 
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själv, bestod av nämndemanssonen Olof Olofsson och nybyggaren Henrik 
Johansson, begav han sig genast iväg för att söka finna Nirpi. Denne er-
tappades snart i en lappkåta tillhörig en Olof Nilsson Sarri. När Nirpi 
anträffades yppade inte efterföljarna för honom i vilket ärende de kommit. 
Snart frågade emellertid Nirpi själv varför de sökt upp honom. De hade då 
sagt till honom att de kommit för att gripa honom som misstänkt för att ha 
dräpt en 'mansperson'. Nirpi förklarade då att han godvilligt följde med 
sällskapet till kyrkbyn och att man därför inte behövde belägga honom med 
fangsel. Under denna fard tog Nirpi nämndeman Fjellborg avsides och 
omtalade att han erkände att han mördat en 'mansperson' och kunde dess
utom namnge denne som den då redan identifierade Michael Gustaf 
Henricsson från Gällivare. Om själva dråpet berättade han följande för Fjell
borg: Sedan Nirpi slagit Henricsson till marken hade denne rest sig upp och 
lovat Nirpi pengar om han blev skonad. Eftersom Nirpi "ville skona honom 
/ ... / på det han ej skulle onödigtvis våndas", som det uttrycktes i rätte
gångshandlingarna, hade Nirpi helt enkelt skjutit Henricsson genom 
huvudet. Fjellborg frågade Nirpi vad som egentligen fått honom att ta detta 
drastiska steg; var inte "begäret efter Henricssons penningar" den direkta 
orsaken? Nirpi förnekade detta men hade "icke yttrat sig vidare". 

Bland kläder som fanns på den döde mannens kropp återfanns ett prästbetyg 
som mycket riktigt var utställt på drängen Michael Gustaf Henricsson från 
Gällivare. När Nirpi efterhand och i närvaro av länsman Fjellborg samt ett 
mindre antal vittnen konfronterades med liket, som då forslats till kyrkans 
klockstapel, erkände han "under tårar och synbar sinnesrörelse" att han var 
skyldig till dråpet. I anslutning till denna bekännelse häktades Nirpi. 

Av ett protokoll nedtecknat den 13 juni av provinsialläkaren C J Wretholm 
efter genomförd obduktion av den dräpte framgick, att 'besiktning och lik
öppning' företagits: 

!  .. .  I  k  Y n g l i n g e n  M i c h a e l  G u s t a f  H e n r i c s s o n s  f r å n  G ä l l i v a r e  d ö d a  k r o p p ,  
som den 27 sistl: April angafs hos Pastor i Juckasjärfvi vara funnen 
liggande i Skogen, 3 mil Norrom Juckasjärfvi Kyrka, med blodigt ansigte 
och sönderskjutet hufvud. Efter hvad sedermera blifvit utrönt, skall 
Michael Henricsson, vid innevarande års böljan, på en resa mellan 
Norrige och Gellivare blifvit mördad af Lappmannen Jon Nil sson Niipi 
på det sätt, att Nirpi först slagit honom med en Spjutstaf i hufvudet, så att 
han deraf nedfallit sanslös till jorden, men då han sedermera visat tecken 
till lif, skall [ha] Nirpi skjutit honom [med] en kula genom hufvudet. 

I den följande dödsattesten menade Wretholm att: 
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I  . . .  I  i c k e  a l l e n a s t  d e t  s k o t t ,  s o m  g e n o m  g å t t  h a n s  h u f v u d  v a r i t  o v i l l 
korligen dödande, utan äfven, att de svåra slag, som blifvit honom till
delade och sönderspräckt hufvudskålen, skulle ensamme varit tillräcklige , 
att afhändahonomlifvet!... I 

Nirpi, som beskrevs vara av "stark och frisk Kroppsconstitution", anmoda
des inför rätten att berätta om sina 'levnadsomständigheter'. Av hans 
berättelse framgick att han var född inom Jukkasjärvi församling 1805, att 
han hade fört en nomadiserande tillvaro med sina föräldrar, Nils Johansson 
Nirpi och dennes hustru Anna Larsdotter, fram till dess han 1827 ingått 
äktenskap med Ingrid Larsdotter Pingi. Fram till hustruns död två år innan 
rättegången ägde rum hade han med sin hustru och deras fem barn, av vilka 
fyra vid tiden för rättegången fortfarande var i livet, dels bott hos sina föräld
rar och dels befunnit sig "i kåtalag" med "Lappen" Olof Nilsson Sarri, hos 
vilken han ju senare återfanns som misstänkt dråpare. Därefter hade han, 
frånsett kortare besök i Jukkasjärvi, huvudsakligen vistats i Norge, där han 
varit sysselsatt som "vallhjon". I Norge hade Nirpi dessutom fått en 'gosse' 
med en "fåstequinna", Cajsa Anundsdotter Inga. 'Gossen' sades vid rätte
gångstillfallet vara ett år gammal. Hans egen familj samt 'fastequinna' och 
fyra av hans barn, av vilka ett tillkommit med hans 'fastequinna', fanns vid 
tiden för rättegången i Norge. När Nirpi tillfrågades om sin "frejd" sade han 
att han inte tidigare varit tilltalad för något brott och menade i övrigt att han 
inte hade ett "våldssamt sinnelag". Rättens ordförande kompletterade dock 
Nirpis egen beskrivning genom att tillägga att han "gjort sig känd för lögn, 
bedrägeri och falskhet". Av prästbetyget framgick dessutom att Nirpi skulle 
ha haft "någorlunda försvarlig Christendomskunskap", men att han "mindre 
ordentligt begagnat salighetsmedlen".5201 övrigt framgick av betyget att Nirpi 
skulle ha "afflyttat" till Norge 1838. Med detta avsåg kyrkoherden i ett 
klarläggande han gjorde inför rätten, att Nirpi på våren 1838 begav sig iväg 
från Jukkasjärvi till Norge utan att återvända den efterföljande hösten. 
Genom att Nirpi på grund av sin fattigdom var "från utskylder fri",521 hade 
han inte tagit med sig något "afskedsbevis" när han flyttade till Norge, men 
hade därefter vistats både i Norge och i Sverige och inte ansökt hos någon 
myndighet om att bli norsk "undersåte". 

När Nirpi därefter uppmanades att 'tala sanning' om vad som egentligen 
hände i samband med att Henricsson mördades, erkände han att han den 28 
januari hade beslutat sig för att från Rattangi i Norge bege sig till Jukkas-

520 Han hade med andra ord inte begått nattvarden. 
521 D v s inte skyldig att betala skatt. 
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järvi. I Jukkasjärvi avsåg han att övervara en rättegång till vilken han var 
instämd. Inför sin avfard kom han i kontakt med en yngling som presente
rade sig som den redan omtalade Michael Gustaf Henricsson från Gällivare. 
När denne fick höra att Nirpi förberedde sig för att fara till Jukkasjärvi, ville 
han slå följe med Nirpi. Därefter träffades ej de två förrän dagen innan 
färden skulle anträdas, då Nirpi befann sig i sin faders kåta. Den 31 januari 
startade skidfärden. På grund av Henricssons dåliga klädsel och med tanke 
på det "elaka väglaget" kunde de endast företa korta dagsetapper. Det tog 
fjorton dagar att tillryggalägga den långa sträckan mellan Rattangi och 
Vatkomuotka skogsland, och de nådde skogslandet först den 13 februari. 
Sträckan var enligt Nirpi femton mil, och inget nybygge fanns efter vägen 
förrän de nådde Kurravaara. Av den beskrivning av färden som Nirpi delgav 
rätten framgick, att: 

Nirpi och dess reskamrat togo / ... / första nattquarteret i en Svedj eskog, 
lågo der quar öfver Söndagen till den 3dje då de öfverstego Norrska Fjell-
ryggen och konuno till Noijaniemi, hvarifrån de Tisdagen anlände ti ll 
Gebrisaari. Sedan de här för oväder nödsakats quarstanna i fem dygn 
begåfvo de sig åter på väg Måndagen den 10 hunno samma dag till 
Tottuhieta, kom mo den derpå följande till tarrhaniska, eller utloppet af 
Torneåträsk, den 12 till Gjekkakoski, samt togo som förbemäldt är, 
Thorsdags aftonen den 13 nattläger i Watko-moutka, och hade de under 
färden icke anträffat någon menniska. Utan tvist hade de åtföljts till 
Gjekkakoski, beläget en mil från merberörde Watko-moutka, då bland 
annat tal, so m der förekommit, Nirpi af Henricsson fordrat en Norsk art, 
eller i Svenskt mynt ungefärligen 32 sk Rglds, i ersättning för begagnande 
af hans mössa, hvartill reskamraten endast skall hafva svarat med svor
domar, dock hade ordväxling för den gången upphört till morgonen derpå, 
då den ytterligare och ifrigare fortsatte, samt än vidare ökats, derigenom 
att Nirpis ena skida, som han om aftonen satt på tillräckligt afstånd från 
lägerelden, då befunnits på ena spetsen när, upbränd, hvilket han till-
skrifVit reskamratens åtgärd. Men sedan Nirpi gått i skogen och huggit sig 
en ny skida hade de åtföljts ända till Watko-moutka utan vidare tvist. 
Straxt på vägen derifrån om Fredags morgonen hade åter den gamla 
stridigheten blifvit förnyad, dels i anledning af hyran för Tacki, dels ock 
angående ersättning för den mat Nirpi under resan förskju tit, och då den 
döde medgifvit betalningen för födan men nekat att gifva någon ersätt
ning för lånet af kläderna, hade, efter mycken träta, derunder Nirpi, bland 
annat yttr at, att han ej hade någon heder af de penningar han kunde fa i 
betalning, den dödade omsider hotat Nirpi med "maanalaiset". 

När kyrkoherden, som tjänstgjorde som tolk vid rättegången, blev tillfrågad 
om vad uttrycket 'maanalaiset' kunde tänkas betyda, upplyste han rätten om 
att en vidskepelse trots "Presterskapets bemödanden" hade rotat sig "snart 
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sagt bland allmogen efter hela Tomeå elf'. Denna vidskepelse, som fortfor 
att påverka folk, innebar att vissa personer: 

I ... I äga den förmågan, att ur grafven kalla en eller fiere af de döde, att 
antingen till lif, lem eller egendo m skada någo n lefva nde, hvadan ock 
icke kunna t hindra, att till fö rekommande af en sådan förment upstånd-
else, otålige signerier med de aflidne förehafves.522 

Nirpi fortsatte efter kyrkoherdens inpass sin berättelse med att säga att: 

I ... I han, som hittills rännt före Henriksson, nu upretad af både de före
gående trätome och den nu varande samt i fruktan att Henriksson skulle 
upfylla sin hotelse med Maanalaiset, anmo dat honom att ränna förut, 
samt, att då han sådan t gjort, och hun nit 3 à 4 famnar framföre, Nirpi 
bakifrån gifvit honom ett slag med sin medhafde rännstaf på vänstra sidan 
af hufVudet, så att han genast neddignat och någon tid legat liflös, 
hvarunder Nirpi rännt honom förbi, men då han s ynts quickna vid had e 
han med en nu företedd lodbössa skju tit honom gen om hu fVudet från 
högra sidan, hvarefter och då han synts vara fullkomligen död Nirpi utur 
en matsä ck som af bägge geme nsamt unde r resan bega gnats uttagi t ej 
mindre en sig tillhörig kittel än ock deri liggande Henricssons penningar 
bestående utaf tvänne sedlar å 2 R dlr Banco Svenskt samt en half Specie 
Riksdaler och en art silfver Norrskt mynt. 

Efter dråpet fortsatte Nirpi sin fard, men hade snart, som han uttryckte det, 
"betagits" av hårda samvetskval och svår själsångest. Först sedan han 
drabbats av häftigt näsblod lindrades dessa känslor något. När Nirpi kom 
fram till Kurravaara, eller cirka en och en halv mil från Vatkomuotka, kände 
han sig säker på att liket aldrig skulle komma att återfinnas och att han 
därmed skulle undgå straff. Han hade sålunda repat mod och besökte därför 
förre nämndemannen Lars Olsson. För denne omtalade han att han från 
Norge haft med sig en reskamrat, "en fattig tiggarpojke", som han lämnat 
efter vägen och som utan tvivel måste ha frusit ihjäl. Efter framkomsten till 
Jukkasjärvi kyrkby befann sig Nirpi på olika ställen i församlingen fram till 
den 1 maj, då han slutligen greps. 

När rätten efter ett middagsuppehåll återupptog sina förhandlingar, blev 
Nirpi av Laestadius uppmärksammad på hur osannolik hans berättelse var. 
Det gällde dels själva motiven för hans dråp, dels att det enda slag han sagt 
sig ha tilldelat Henricsson inte ensamt kunnat åstadkomma alla de skador 
som fanns beskrivna i obduktionsprotokollet. Nirpi vidhöll dock vad han 

522 Jfr inledningen till fallbeskrivningen. 
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redan sagt och förklarade de omfattande skadorna som, vid sidan av skott
hålet, funnits på Henricssons huvud med att staven han använde när han slog 
Henricsson gått av. Troligen hade, menade han, en del av staven flugit upp i 
luften och sedan landat på Henricssons huvud och på detta sätt orsakat mer 
skador än vad själva slaget han utdelade skulle kunna orsaka. Med anledning 
av en fråga menade dessutom Nirpi att dråpet skett "i fullkomligt nyktert 
tillstånd" eftersom de två "knappast haft mat långt mindre bränvin med sig". 

Nirpi blev tillfrågad om han hade något att erinra beträffande vad som kom
mit fram. Han menade att han i samband med att han greps "var af starka 
drycker rörd" och att han av detta skäl inte "vetat hvad han sagt". Flera vitt
nen hävdade dock samstämmigt att Nirpi vid detta tillfälle åtminstone "talat 
fullkomligt redigt". 

När rättegången fortsatte den 24 augusti bad Laestadius Nirpi att "utreda 
stridigheterna uti sin förr afgifne" berättelse. Det enda Nirpi medgav var att 
han faktiskt hade slagit Henricsson två gånger. När det gällde hans motiv 
vidhöll Nirpi sin tidigare omtalade fruktan för 'maanalaiset', som för honom 
skulle ha inneburit att han "mera vredgats än blifvit förskräckt". Dråpet hade 
dock enligt Nirpi skett som en följd av de 'ordväxlingar' som förekom 
mellan honom och Henricsson och genom den "alstrade vrede och bitterhet" 
som då uppstått. Däremot fanns inget begär efter den dräptes pengar, vars 
ringa belopp Nirpi menade var honom "fiillkomligen bekant och hvilka han 
ej ens skulle efter dråpet tänkt på, såvida de ej varit förvarade i samma 
matsäck som hans kittel och andra honom tillhörige persedlar". Efter dessa 
förklaringar tillade Nirpi "under synbar sinnes rörelse", att han ansåg sig 
förpliktad att säga hela sanningen, "men att han ej kunde åtaga sig att å sig 
påbörda upsåt som han ej haft". De pengar han tagit av Henricsson och vad 
han spenderat dem på redovisade han enligt följande poster: 

! . . .  1 2  R i k s d l r  B e o  t i l l  B r ä n v i n  e n  h a l f  S p e c i e  t i l l  b e t a l n i n g  a f  e n  s k u l d  å t  
Nybyggaren Lars Olsson, en ort till Tobak samt d en öfrige 2 Rdr Banco 
Sedeln dels till verktyg att förfärdiga trädskålar med dels till eldstål. 

Efter denna redovisning kunde Laestadius meddela rätten att Nirpi under sin 
fängelsetid gjort ett rymningsförsök. En kvarts mil från kyrkbyn längs vägen 
till Norge hade dock Nirpi blivit igenkänd av nämndemannen Johan Isaksson 
och därefter omgående blivit återförd till fängelset. 

Därefter överlämnade åklagare Laestadius målet för häradsrättens prövning. 
Rätten fann att: 
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I  . . .  I  g e n o m  f r i  o c h  o t v u n g e n ,  m e d  i  r a n s a k n i n g e n  u p t a g n e  b i n d a n d e  
omständigheter styrkt bekännelse är [rätten] vorden öfvertygad, att [Nirpi] 
Fredagen den 14 af sistlidne Februari månad, här i Häradet v id Watki-
moutka, hafva tillfogat drängen Michael Gustaf Henricsson från Gelli-
v a a r a ,  d e  s l a g  o c h  d e t  s k o t t  h v a r a f  d e n n e  o v i l l k o r l i g e n  l j u t i t  d ö d e n  I . . .  I  

Därför menade rätten att Nirpi borde: 

/  . . .  /  s i g  s j e l f  t i l l  s t r a f f  o c h  a n d r o m  t i l l  v a r n a g e l  m i s t a  l i f  o c h  h a l s h u g g a s ,  
samt kroppen derefter afsides i Kyrkogård läggas, i hvilket straff äfven 
inbegripes det ansvar, hvartill Jon Nilsson Nirpi för tillgrepp af [mer än] 8 
Rdr !... I kunnat kännas skyldig. 

Svea hovrätt fastställde häradsrättens dom den 27 oktober 1840. Högsta 
domstolen ändrade den 1 mars 1841 domen slutgiltigt i så måtto att stegling 
inte skulle följa på avrättningen. Nirpi avfördes den 25 maj 1841 från läns-
fängelset i Piteå för att slutligen avrättas inom Jukkasjärvi häradsrätts
område. Om denna avrättning finns en ögonvittnesskildring av kyrkoherden i 
Jukkasjärvi församling, Ingemar Lindstedt.523 

'Maanalaiset' i teori och praktik 
I målet förekommer några inslag som för dåtidens fjällsamer sannolikt skulle 
ha betraktats som vardagliga. Det finns skäl att kommentera några av dem. 
Som synes rörde sig samerna dels inom de vidsträckta arealer som omfattade 
Jukkasjärvi Lappmarksförsamling vid denna tid, men de rörde sig även täm
ligen fritt över gränsen mellan Sverige och Norge. Nirpis egen familj befann 
sig ju i Norge vid tiden för rättegången, medan han själv, åtminstone tidvis, 
vistades i Jukkasjärvi med omnejd. 

Man får en viss föreställning om hur väl samer som strövade över fjäll
vidderna kunde bemästra de svåra naturförhållandena. Den årstid då Nirpi 
med sitt följe begav sig iväg från Norge till Sverige är ur väderlekssynpunkt 
den sämsta tänkbara om man dessutom skulle färdas så lång sträcka som det 
här var fråga om. Kläder och redskap måste med nödvändighet vara an
passade efter detta för att de som färdades skulle nå sina mål. Detta var 
uppenbarligen något som Nirpi, men däremot inte hans följeslagare, verkar 

523 Om denna avrättning finns en ög onvittnesskildring av k yrkoherden i Ju kkasjärvi försam
ling, Ingemar Lindstedt. I denn a skildras att: "Nirpi gick lug n och nö jd ti ll död en med be-
nådadt hjerta och saligt hopp. Icke den minsta tvekan eller darrning kunde hos honom under 
framledningen eller nedläggningen [öfver stupstocken] förmärkas (Lindstedt. Dagbok 183 1-
1847-MA-A16). 
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ha varit inställd på. Att de två tidvis drabbades av 'owäder', sannolikt med 
såväl köld och stark vind som yrsnö, under den långa skidfärden var ingen
ting att förvåna sig över. Man kan föreställa sig all den gny som den illa 
klädde och även i övrigt bristfälligt utrustade följeslagaren hela tiden torde 
ha riktat mot den betydligt mer fjäll vane Nirpi. Detta måste ha frestat hårt på 
Nirpis tålamod. Trots detta kan man inte komma ifrån att de egentliga moti
ven bakom Nirpis mord på drängen Henricsson i rättegångshandlingarna 
framstår som höljda i dunkel. 

Som synes av utslaget tog häradsrätten ingen notis om Nirpis åberopade 
rädsla för att drabbas av 'maanalaiset'. Det finns trots detta anledning att här 
relatera Nirpis avrättning till vad som anfördes inledningsvis i detta avsnitt 
om samisk folktro, som den bl a framställs av Ranta-Rönnlund. Hon ger mer 
än antydningar om att Nirpis öde måste ha levt kvar i folks minnen långt 
efter det att målet mot honom avslutades i och med att han avrättades. Dessa 
minnen har dessutom i boken kommit att gestaltas på ett synnerligen säll
samt sätt. I berättelsen 'Piili-Ejnars hädanfard' beskriver Ranta-Rönnlund en 
av de nåjder som hon hörde talas om under sin uppväxt bland samer och 
nybyggare i nordligaste Norrbotten. Det rörde sig uppenbarligen om en "stor 
mästare" som i folkmun alltså kallades Piili-Ejnar. Om hans 'konster' be
rättar Ranta-Rönnlund bl a följande: 

Ejnar kunde I ... I frammana andar. Men han gjorde det inte på det 
klassiska sättet, så att döfolket kom tassande i lönndom om natten och gav 
sig ut på härjningståg med buller och bång. Ejnar gick i stället ut på 
kyrkogården och kunde där förmå någon gammal mossig gumma eller 
gubbe som hade slumrat under torvorna i åtskilliga år att stiga upp och gå 
några varv kring gravarna för att sedan krypa ner i sitt kulna tjäll igen.524 

En sådan uppvisning skulle Piili-Ejnar, enligt den av Ranta-Rönnlund åter
givna sägnen, ha genomfört i Jukkasjärvi för en husbonde från byn Paksu-
niemi vid namn Pekka. Så här utföll dessa 'konster' enligt Ranta-Rönnlund: 

I  . . .  !  Ej n a r  [ h a d e ]  f ö r s t  f å t t  e n  g a m m a l  g u b b e  a t t  k r y p a  u p p  u r  s i n  g r a v  
och linka runt stödd på sin käpp. 

- Det var inte illa, sade Paksuniemi-Pekka. Den där gubben hade ju 
faktiskt huvudet på rätta stället. Men kan du nu också frammana en som 
är halshuggen? 

- Nog kan jag väl det. Men det är ganska onödigt att störa dem som 
inte har fått e n naturlig död utan har blivit tvingade att lämna jordelivet 
för tidigt. Dem bör man låta sova i fred. De halshuggna ser förresten inte 

524 Ranta-Rönnlund 1972:189. 
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särskilt konstiga ut. Huvudet har de på sin rätta plats och inte under armen 
om du tror det. Det enda som skiljer är att de har ett streck runt halsen på 
det ställe där hugget har träffat. Däremot är det så att folk som har dött en 
naturlig död går omkring med huvudet under armen. 

Men Paksuniemigubben tjatade, och till sist var Ejna r tv ungen att göra 
honom till viljes. Han lyckades få en gammal mördar e, som hade legat 
begravd på galgbacken i många år, at t stiga upp och visa sig. Kanske var 
det rent av Njirpi, den siste lapp som blev halshuggen och som jag 
förresten tror var en av mina förfader långt tillbaka på morssidan. När den 
avrättade steg upp, såg man alldeles tydligt hur han hade bojor kring 
fötterna och järnklovar runt handlederna. Och runt hela halsen syntes 
märket efter bilan.525 

Den tradering hon förmedlar berör, förutom den store nåjden Piili-Ejnar, 
uppenbarligen även den Nirpi som hade slagit ihjäl drängen Michael Gustaf 
Henricsson från Gällivare och som därefter avrättades, låt vara att hon stavar 
hans efternamn något annorlunda. Man får väl anta att Nirpis brott och straff 
kom att anfäkta befolkningen i Jukkasjärvi med omnejd med en hel del fun
deringar. Sannolikt hade många samtida svårt att begripa sig på detta fall. 
Gärningsmannens egna hänvisningar till sin rädsla för 'maanalaiset' som 
orsak till att han dräpte drängen, bidrog sannolikt till de funderingar och till 
den mystik som berättelsen ovan frammanar. Det kan till och med verka 
förståeligt att i en sägen av detta slag inkorporera Nirpis tragiska öde med 
den magi som den store nåjden Piili-Ejnar omgav sig med och som bl a 
innebar att 'Njirpi', om än bara för en kort stund, återvände till jordelivet? 
Kunde inte mystiken samtidigt ha som funktion 'att lätta på förlåten' kring 
tragiken i Nirpis fall? 

Vi övergår nu till att se hur 'maanalaiset' som motiv för Nirpi att ta livet av 
Henricsson framställdes i rättegångsprotokollet. Man kan då konstatera att 
detta motiv var synnerligen framträdande i den första förklaringen Nirpi gav 
till sitt dåd. Det var en förklaring som han uppenbarligen tämligen obehind
rat fick avge inför rätten. Efterhand och i takt med att det blev uppenbart att 
även ett annat motiv kunde ligga bakom dådet, i och med att det kom fram 
att han stulit pengar av sitt offer efter att dråpet var fullbordat, framstår detta 
som allt mindre betydelsefullt som ett avgörande motiv. Det är dock inte 
möjligt att med utgångspunkt i protokollet avgöra vad denna 'nedtoning' 
berodde på. Var detta en följd av att Nirpi själv nedtonade betydelsen av 
skräcken för 'maanalaiset'? Detta är en tolkning som verkar stämma överens 
med hur protokollet efterhand framställde Nirpis eget sätt att förhålla sig till 

525 Ibid: 190. 
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detta. Man kan även tänka sig att rätten, genom sina tvivel på att Nirpis upp
såt hade sin grund i skräcken för 'maanalaiset', kom att färga protokollets 
tendens. Denna tendens kan ytterligare ha stärkts av att kyrkoherden i 
församlingen fanns med i tingssalen. Att kyrkoherden Lindstedt, som tjänst
görande tolk i tinget, var så avogt inställd till denna 'widskepelse' är i och 
för sig ingenting att bli förundrad över. Så hade 'kyrkans män' förfasat sig 
över "diefwulska widskippelser" under århundraden, för att här hämta ett 
uttryck ur ett tingsprotokoll från Arjeplog tillkommet 1688,526 dvs från den 
tid då häxprocesser förekom på olika håll i landet. 

När man betraktar de bemötanden som Nirpis hänvisning till 'maanalaiset' 
gav upphov till kan man mycket väl tänka sig att vi här har att göra med vad 
vi idag skulle kunna benämna en 'kulturkrock'. Dels har vi redan berört 
exempel på detta i kyrkoherden Lindstedts avoga inställning till sådana 'vid
skepelser'. Men vi kan även spekulera omkring de förvecklingar som ledde 
till att drängen Henricsson slogs ihjäl. En inte helt orimlig tolkning skulle 
nämligen kunna vara följande: Vädret under färden var uruselt. Nirpi visste 
av erfarenhet vilka faror som kunde lura i fjällterrängen. När han denna gång 
färdades i vad som mycket väl kunde vara rykande snöstorm och bitande 
köld tillsammans med den illa utrustade och sannolikt illa medfarne drängen 
Henricsson, kom de berättelser som den tidens 'nåjder' förmedlade och som 
med Nergårds ord "inrymmer farofyllda erfarenheter" om "terrängens faror 
och möjligheter" till honom. I den ångestfulla situation som båda befann sig 
i framställde drängen i sin prekära belägenhet sitt desperata men illa valda 
hot om 'maanalaiset' för att beveka Nirpi till att hjälpa honom att överleva. 
Men i själva verket fick detta motsatt effekt. Att i detta farofyllda läge spela 
på en så pass känslig sträng som denna var att verkligen utmana Nirpi. 
Drängen var antagligen fullständigt omedveten om vilka krafter han med 
detta hot kunde sätta igång hos Nirpi. Kanske fick hotet till följd att Nirpi 

526 Se bl a Manker 1965:113-129, varifrån inslaget är hämtat och där han under rubriken "När 
nåidkonsten blev synd " ger ett an tal ex empel frän domböcker på h ur 'st atens oc h kyr kans 
män' konfronterade såda nt. Lundmark anfö r ett må l som avhandlades vid lagm anstinget i 
Arjeplog i feb ruari 1687: "[Vid detta ting] lovade samen Lars Nilsson att sluta använda sin 
spåtrumma och överlämnade den till kronans befallningsman. Men när hans sexårige son dog 
och renarna blev sjuka gjorde han sig en ny. Han reste också tre gudabilder av trä och började 
be till dem. Han blev angiven, instämd till tinget och förklarade att han inte kunde vara utan 
sina förfaders gudar. Ha n skul le fortsätta att dyrka dem vad än ö verheten månde säga. Fö r 
dessa ord dömde tinget honom till döden och Svea Hovrätt fastställde domen i april 1692. Ett 
år senare avrättades han i Arjeplog". Lundmark avslutar dock denna tragiska historia med att: 
"Lars Nilsson var såvitt man vet d en ende samen som dödades för att han utövat sin gamla 
religion, t ... ! Naturligtvis gjorde ast atskyrkan sina f ramstötar, men jämfört med vad som 
drabbade religiösa awikare i resten av landet var de ganska försiktiga". Lundmark 1998:51. 
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såg drängen som det medium som framkallade den farofyllda situation de två 
befann sig i och som därför måste förgöras. 

Nu påstod visserligen Nirpi inför rätten att han blev mer arg än förskräckt av 
drängen Henricssons tilltag. En alternativ förklaring till Nirpis drastiska steg 
skulle då kunna vara att han kände sig provocerad av Henricssons okänsliga 
intrång i den 'inre värld', som denne borde hålla sig borta ifrån. Nirpi ville 
kanske bestraffa honom för detta? Det råder väl knappast någon tvekan om 
att tilltaget måste ha framkallat känslostormar hos Nirpi. Han fick, oavsett 
vad hans frustration bottnade i, den ingivelse, den 'lösning', som ledde till 
den tragiska utgången. Att sådana resonemang knappast föresvävade rättens 
ledamöter utan att dessa sökte motiven bland de gängse, materiella, är 
kanske ingenting att förvånas över. För vissa samer levde dock tragiken i 
Nirpis fall uppenbarligen kvar långt efteråt, bl a i nåjden Piili-Ejnars 
'konster'. 

'Ungspringaren' Anders Sjulssons uppgörelse med sin granne 
Trycket mot likformighet och den monokulturella miljön 
Inom kriminologin har oenighet sedan länge rått mellan dem som utgår ifrån 
personlighetsrelaterade förklaringar och dem som hävdar att förklaringar till 
brottslighet huvudsakligen bör hämtas ur miljörelaterade betingelser. Socio
logen Annika Eriksson benämner dessa två teoritraditioner 'onormalitets-
teorier' och 'normalitetsteorier'. Trots att båda dessa traditioner försöker be
svara frågan om varför människan begår brott, tar de sig an samma forsk
ningsproblem på helt olika sätt. Den förstnämnda traditionen framhåller, för 
att uttrycka skillnaden i Erikssons termer, "den kriminelles annorlundaskap, 
det onormala, medan de andra understryker likheterna, det normala, i förhåll
ande till dem som inte begår brott eller inte avviker".527 Medan man enligt 
normalitetsteoriema således lägger fokus på omgivningsfaktorer, inriktar sig 
onormalitetsteoriema på att peka på något biologiskt och/eller personlighets-
mässigt som skiljer den kriminelle från den laglydige, eller som Eriksson 
spetsfundigt uttrycker det: "Den första inriktningen betonar likheterna och 
reducerar olikheterna, den andra reducerar likheterna och framhäver olik
heterna".528 

I det fall som nu följer kommer vi att diskutera aspekter som egentligen hör 
hemma både bland normalitetsteoriema och onormalitetsteoriema. Här är en 
av utgångspunkterna ett nära nog obligatoriskt inslag i den något äldre gene

527 Eriksson 1998:137. 
528 Ibid:138. 
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rationen textböcker i 'elementär sociologi', nämligen det sociala fenomen 
som brukar benämnas 'trycket mot likformighet'. Detta fenomen hör otvivel
aktigt hemma bland normalitetsteoriernas analytiska utgångspunkter. Efter
som fallet även handlar om en person som i olika avseenden måste betraktas 
som socialt avvikande, kommer vi även in på resonemang som går att rela
tera till onormalitetsteorierna. Vi kommer sedan att fullfölja analysen genom 
att anknyta till begreppet 'social utsatthet'. 

När det gäller 'trycket mot likformighet', anför den finske sociologen Erik 
Allardt i sin bok Samhällsstruktur och sociala spänningar följande: 

Trycket mot likformighet förutsätter att mänskorna kan inverka och även 
strävar till att inverka på varandras iakttagelser, känslor och tankar. I ... I 
Speciellt för mänskan är /... / att hon tar starkt intryck av vad andra säger.529 

Allardt diskuterar därefter möjliga orsaker till att detta fenomen kan uppstå: 

Denna likformighet kan ! ... I bero antingen på att mänskorna av trygg-
hets- eller andra orsaker väljer likformigheten, eller på att de verkligen 
under straffhot förmås därtill. I det särfall, då likformigheten verkligen 
beror av hot om straff som gruppen utövat, talar man ofta om konformt 
eller normenligt beteende. Då det i praktiken kan vara sv årt att utröna på 
vilket sätt likformigheten har uppstått, nöjer man sig ofta med att bara tala 
o m  l i k f o r m i g h e t .  ! . . .  !  

Likformighet kan alltså bero på att mänskorn a helt enkelt längtar efter 
trygghet, och att de kan känna sig trygga om de beter si g på samma sätt 
som andra. Självfallet är trygghetsbehovet inte det enda motivet för lik
formighet. Kanske någon beräknande hycklar likformighet, emedan han 
hoppas på ekonomisk nytta av det. Likformighet kan uppstå också på 
grund av lättja. Mänskorna följer till exempel sina vanor, emedan det 
skulle medföra onödigt besvär att avvika från dem 

Likformighet uppstår ofta därför att gruppen genom sanktioner förmår 
individerna att uppföra sig likformigt. Sanktionen utgörs av straff, om den 
som träffas av sanktionen uppfattar den som obehaglig, och belöning, om 
objektet uppfattar den som belöning.530 

529 Allardt 1965:15. 
530 Ibid : 16-17. 

421 



Ulf Dragge och Simon Lindgren 

Förutom att man med hjälp av några socialpsykologiska experiment illustre
rar fenomenet,531 diskuteras i dessa böcker även de sociala betingelser som är 
relaterade till detta fenomen. Så vitt skilda betingelser som antalet norm
källor, graden av normhomogenitet, eller dess motsats normheterogenitet, 
social och geografisk mobilitet, graden av stränghet i och former av bestraff
ning vid sociala avvikelser och graden av social differentiering eller arbets
fördelning brukar diskuteras i sådana sammanhang.532 Här förekommer 
betingelser som utgör en blandning av vad som skulle kunna betraktas som 
processuella och kontextuella. En del av dessa kan tjäna som utgångspunkter 
för att belysa fenomenet 'trycket mot likformighet' i ett fjällsamiskt sam
manhang. 

Inledningsvis nämndes med utgångspunkt i Israel Ruongs analyser att den 
fjällsamiska kulturen skulle kunna betraktas som i hög grad monokulturell. 
De kollektiv som fjällsamer representerar skulle med andra ord vara föga 
socialt differentierade. Om man kopplar Ruongs karaktäristik till de anförda 
sociologiska texterna, kan man även anta att de fjällsamiska kulturer som var 
relaterade till vaije region borde vara konforma till sin natur. 

Det finns i detta sammanhang även anledning att reflektera över begreppet 
'utsatthet' i både social och materiell mening. Om man tar hänsyn till de 
karga livsvillkor som fjällvärlden erbjuder, skulle man exempelvis kunna 
göra följande allmänna antagande map sociala awikare och deras levnads
villkor inom en sådan kultur: De sociala awikare som befinner sig i föga 
differentierade och därmed normativt konforma samhällsbildningar, som 
dessutom är präglade av i materiell och social mening kravfyllda villkor, har 
svårare att inpassas i ett socialt sammanhang än de som befinner sig i mindre 
konforma sociala sammanhang med färre kravfyllda villkor att anpassa sig 
till. Man kan även uttrycka detta annorlunda: Ju mer konformt ett samhälle 
är och ju mer utsatta individerna i detta samhälle är, desto svårare blir 
tillvaron för de socialt avvikande. 

Hypoteser av detta slag är givetvis synnerligen problematiska att pröva 
empiriskt. När vi här dessutom förlitar oss på en studie av ett enskilt fall, kan 
de resonemang vi gör i första hand bli av hypotetisk karaktär med begrän

531 Här kan en di skussion anföras som s ocialpsykologen Joh an A splund genomfort med ut
gångspunkt i begreppet 'social responsibilitet', som han relaterat till de slutsatser man kan dra 
utifrån två väl kända expe riment, dels den am erikanske socialpsykologen Mu stafer Sh erifs 
experiment med den 'autokinetiska effekten' och dels om den s k ascheffekten, som en följd 
av ett experiment som även det genomförts av en amerikansk socialpsykolog, Salom on Asch. 
Asplund 1992:211-245. 
532 Se Allardt 1965:9-34 för en översiktlig diskussion av detta fenomen. 
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sade empiriska implikationer. Trots detta kan man säkerligen urskilja sam
manhang som skulle kunna ha en social mening som sträcker sig utöver det 
enskilda fallet. 

Rannsakning och dom inför tinget i Arjeplogs kyrkby 
Knappt tre år efter den rättsliga processen mot Johan Nirpi vid Jukkasjärvi 
häradsrätt inleddes vid Arjeplogs Lappmarks häradsrätt ett mål i vilket 
"Lappmannen [och] Ungsprintaren" Anders Sjulsson från Semisjaur sameby 
inom Aijeplogs lappmarksförsamling var tilltalad. Bakgrunden till detta mål 
framgår av en skrivelse som kyrkoherde Carl Johan Fjellström i länsmannen 
Holmströms frånvaro fann sig föranlåten att avsända till befallningshavan-
den i dåvarande residensstaden i Norrbottens län, Piteå. Av denna skrivelse 
kan man utläsa följande: Den 10 januari 1843 infann sig hos Fjellström en 
nybyggare från Båtsjaur vid namn Mathias Davidsson. Denne berättade för 
kyrkoherden att en "[s]kattelapp" vid namn Sjul Pålsson från Semisjaur 
tidigt på morgonen den 7 januari bett honom och hans broder Carl att följa 
med för att hjälpa till med att tillvarata kropparna efter två renar som rivits 
till döds av en järv. Dessutom ville Pålsson ha hjälp med att samla in renar 
som skingrats som en följd av järvens framfart. De tre begav sig iväg 
klockan åtta på morgonen. När de åkt en dryg kilometer hann 'ung-
springaren' Anders Sjulsson ifatt dem. Efter ett tag märkte bröderna att Sjul 
Pålsson och Anders Sjulsson hamnat på efterkälken. De ville invänta Sjul 
Pålsson som efter en stund hann upp dem. Han var då ensam. Deras fard 
fortsatte fram till de rivna renarna. Bröderna stannade för att flå ren
kropparna medan Sjul Pålsson fortsatte in i skogen, eftersom han trodde att 
renarna fanns utspridda där. Sjul Pålsson begav sig iväg vid elvatiden på 
förmiddagen men återkom efter en timme och frågade då bröderna om de 
sett några renar, vilket de inte gjort. I samband med att bröderna på nytt 
skildes från Sjul Pålsson, frågade bröderna honom om man kunde vänta 
honom hem samma kväll. Ofta kunde nämligen Sjul Pålsson vara borta både 
ett och två dygn, eftersom han hade ett "vistställe" där han förvarade både 
mat och kokkärl. På deras fråga gav Sjul Pålsson ett nekande svar varpå han 
försvann. Under den tid bröderna var sysselsatta med att flå de rivna ren
kropparna, anslöt sig "ungsprintaren" Anders Sjulsson till dem och frågade 
åt vilket håll Sjul Pålsson farit iväg. Sedan bröderna visat honom spåren i 
snön "dit han rändt", nämnde Anders Sjulsson för dem att han tänkte följa 
efter Sjul Pålsson, varpå han åkte iväg "efter samma andöija" som Pålsson 
tidigare tagit. 

Sedan renkropparna flåtts återvände bröderna Davidsson hem. Eftersom det 
var svårt att frakta kadavren i den lösa snön, lämnades de kvar vid en sjö en 
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liten bit utanför Båtsjaur, innan de själva begav sig hem. Klockan åtta eller 
nio på aftonen anlände så Anders Sjulsson till deras kåta. Tillfrågad nekade 
han till att ha träffat Sjul Pålsson. Bröderna fann emellertid att Anders 
Sjulsson uppförde sig alltmer konstigt. När han just hade anlänt var han arg
sint. På morgonen därpå var han däremot helt annorlunda. Den ena av brö
derna Davidsson, Carl Fredric, fann då Anders Sjulsson vara "tyst emot sin 
wana, som wore att tala mycket och meddela sig åt alla". Den andra brodern, 
Mathias, tyckte att Anders Sjulsson försökte undvika att se de andra när
varande i ögonen. Misstankarna om att Anders Sjulsson kunde ha mördat 
Sjul Pålsson böljade gro. 

Ett "svårt yrväder" utbröt påföljande dag. Man hoppades därför att Sjul 
Pålsson hade blivit kvar där ute även denna dag. På måndagsmorgonen, när 
vädret blivit något bättre, begav sig Mathias Davidsson och Sjul Pålssons 
broder Lars iväg till Pålssons 'vistställe'. Där fann de inga tecken på att 
någon befunnit sig under den senaste tiden. De styrde då kosan mot det ställe 
där Sjul Pålsson två dagar tidigare lämnat bröderna Davidsson, och försökte 
sedan så gott det gick att följa det skidspår som Sjul Pålsson lämnat efter sig. 
Hela dagen "rände de", men yrväder och senare även kvällsmörker för
hindrade dem att söka vidare denna dag, så de återvände hem. Vid hem
komsten beslutade de att Anders Sjulsson skulle "bastas",533 vilket även 
skedde. Samtidigt tillkallades fjärdingsmannen Eric Wallström, som endast 
bodde en halv mil från Båtsjaur. Denne infann sig samma afton och tog ge
nast Anders Sjulsson i förhör. Morgonen därpå erkände så Anders Sjulsson 
för Wallström och i närvaro av Mathias Davidsson att han slagit Sjul över 
vänstra tinningen med sin 'rännstav'. Till Mathias hade Anders Sjulsson 
dessutom lagt till att: "Jag må väl få lof att försvara mitt lif'. På grund av att 
yrvädret höll i sig var det omöjligt att under de efterföljande två dagarna 
söka efter Sjul Pålssons döda kropp. När de så torsdagen den 12 januari ville 
få Anders Sjulsson att följa med dem i sökandet, vägrade han bestämt. Utan 
att Anders Sjulsson följde med begav sig fem personer iväg och fann 
kroppen samma dag. Den låg framstupa i den djupa snön med händerna hop
knäppta över bröstet och med skidorna fortfarande fastremmade på fötterna. 
Vid vänstra tinningen kunde man tydligt se ett sår ur vilket mycket blod 
runnit ut. Sjul Pålssons hund var försvunnen men återfanns senare ihjäl
slagen. 

533 Senare under rannsakningen up plystes att d et lok ala talesättet "basta" inte betydde "slå, 
utan taga tillwara eller häkta". 
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Rättegången inleddes den 11 februari. Till åklagare utsågs länsmannen 
Fredrik Holmström,534 medan fjärdingsmannen Wallström tjänstgjorde som 
tolk. Anders Sjulsson beskrevs vara "af wanlig storlek, mager och med 
skarpt bruna ögon af ett mera hemskt än wildt utseende". Det upplystes att 
han var "aldeles döf'. I rättegångsprotokollet tillades dessutom att han: 

/ ... / sådant oaktadt aldrig häraf warit hindra dt att så wäl med andra 
Lappar som Nybyggare och Handlande hafva ordbyten och upgöra 
affärer, emedan Anders Sjulsson af rörelserna på de med honom sam
talande män lätt upfattade och förstode alt hvad till honom sades. 

På de frågor som ställdes till Anders Sjulsson om hans egen person, svarade 
han att han inte visste sin ålder men att han var född i Semisjaur och att 
fadern hette Sjul Larsson. Däremot visste han varken namnet på sin moder 
eller om någon av föräldrarna fortfarande levde. Vittnen kunde då meddela 
att hans föräldrar dött "för längesedan". I övrigt kunde Anders Sjulsson 
varken förmås att uppge någonting om sig själv eller om vilka omständlig
heter som förelåg kring Sjul Pålssons död, trots att man upprepade gånger 
ställde frågor om detta, och så tydligt som möjligt: 

/ . . .  /  p å  d e t  h a n  m å t t e  d e m  f a t t a ,  m e n  f ö r  a t t  s å d a n t  u n d v i k a ,  g a f  A n d e r s  
Sjulsson icke akt på Tolken, som frågorna framställte, utan tillslöt till och 
med stundom ögonen. 

Församlade i tingssalen upplyste dock om att Anders Sjulsson visserligen 
ägde renar men ej något "[ljappskatteland" och att beteckningen 'sprintare' 
anknöt till detta förhållande. Vidare nämndes att han inte tidigare varit till
talad för något brott men "gjort sig illa känd och för ett wåldsamt upförande 
så att han på sednare tiderna ej fått med sin renhjord uppehålla sig längre än 
på sin höjd ett år hos någon". 

När detta blivit sagt redovisades den av provinsialläkare Eric Magnus 
Waldenström upprättade obduktionsrapporten. I denna påtalades att skadan 
man funnit på Sjul Pålssons huvud "warit owillkorligt dödande". Sedan följ
de vittnesförhör. Samtliga hörda vittnen kunde berätta att Anders Sjulsson på 

534 Om länsman Holmström, född 1814, har Einar Wallquist följande att berätta: "Kronofogde 
Forsell från Lycksele skulle ha ett par hästar för hemtransport. Den dåvarande länsmannen var 
hos sin syster i La isvall. Forsell blev förargad. Fredrik Holmström kom snabbt fram med ett 
hästpar. Forsell avsatte omedelbart den förre länsmannen och anställde Holmström, som kvar
stod i tjä nsten till 1879 . Han avled 191 7 103 år gammal. I böl jan hade han ett årsarvode av 
150 riksdaler men då han ej kunde skriva och läsa måste han anlita prästen och denne tog här
för 100 riksdaler av länsmannens lön". Wallquist 1984:135. 
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olika sätt hade hotat Sjul Pålsson, antingen hotelserna var direkt riktade mot 
honom eller endast antydda. Inte så sällan handlade hotelserna om att Anders 
Sjulsson helt enkelt skulle slå ihjäl Sjul Pålsson. Sjul Pålsson beskrevs 
genomgående som en stilla och fredlig man som aldrig grälade med någon. 
Varför Anders Sjulsson visat sådant hat till Sjul Pålsson hade vittnena svårt 
att förstå. Hustrun Anna Sofia Carlberg, som för övrigt var moder till de två 
bröderna Davidsson, som hade varit i sällskap med Sjul Pålsson när denne 
sista gången begav sig hemifrån, kunde endast förstå detta hat i termer av 
"Anders Sjulssons mordiska lynne". Flera uppträden med Anders Sjulsson 
som inblandad beskrevs av vittnena. Ett sådant omnämndes av hustrun Carl
berg: 

I  . . .  I  [ E ] n  q w ä l l  e m e l l a n  s i s t l :  A n d e r s m e s s a t i d  o c h  J u l ,  s e d a n  a l t  f o l k e t  
hos wt [vittnet] lagt sig utom Anders Sjulsson, hade wt hört honom yttra 
att då Lappmannen Anders Anundssons i Semisjaur Pig a Anna Sjuls-
dotter, hvilken i något ärende war in hos wt, gingo ut, skulle Anders 
Sjulsson slå ihjel Anna, som ej hört detta yttrande utan koirt derpå gått ut 
och Anders Sjulsson efter; men som wt fruktat att Anders Sjulsson skulle 
fullborda sitt hot eller göra Anna illa, hade wt wäckt sin man och bedit 
honom se efter, hwad Anders Sjulsson toge sig för, och då wts man 
utkommit, hade Anders Sjulsson Anna bakom en wedstapel och höll på 
att, såsom wt sade, knåsa ned henne, men när wts man tillkommit släppt 
Anna, hwilken åter inkommit och jemrat sig öfwer Anders Sjulssons 
behandling /.../. 

Även andra personer skulle enligt vittnesmålen ha blivit måltavlor för 
Anders Sjulssons hotelser. När den rännstav som använts av Anders Sjulsson 
förevisades i rättssalen och vid några andra tillfallen under rättegången för
lorade Anders Sjulsson till synes medvetandet. Man tillät honom därför att 
sitta ned medan han rannsakades. Även fortsättningsvis vägrade han dock att 
besvara de frågor man ställde till honom. Sedan åklagaren tillkännagett a tt 
han inte hade något mer att anföra, beslutade häradsrätten om att uppskjuta 
rannsakningen. I anknytning till detta beslut anfördes även att: 

I  . . .  I  [ p j r ä s t e r s k a p e t  s k u l l e  a f  D o m h a f v a n d e n  a n m o d a s  b e s ö k a  A n d e r s  
Sjulsson, för att medelst religiösa samtal och föreställningar wäcka 
honom till besinning och ånger samt förmå Anders Sjulsson att beswara 
och sanningsenligt bemöta de frågor honom af Domstolen gjordes. 

Nästa rannsakningstillfalle ägde rum två dagar senare, den 13 februari. Inför 
detta tillfälle hade man bl a kallat in sonen till nämndeman Jan Jansson i 
Jutis, Carl Jansson, "såsom mera wan att tala med Anders Sjulsson I ... I 
såsom tolk". Sjulsson erkände nu omgående att han "ränt efter" Sjul Pålsson. 
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När Pålsson anträffades skulle han, enligt Sjulsson, genast ha gått till anfall. 
Sjulsson skulle då ha slagit ihjäl honom med sin rännstav och hade därefter 
även slagit ihjäl den hund Pålsson hade med sig. Sjulsson sade sig inte 
minnas om han hade tilldelat Pålsson mer än ett slag med staven. 

På frågan om varför Anders Sjulsson hade 'ränt efter' Sjul Pålsson svarade 
han att hans avsikt inte hade varit att dräpa denne; han hade snarare tänkt 
söka upp sina renar. När Sjulsson efter sin bekännelse försäkrade inför rätten 
att det han nu berättat var det sanna förhållandet, föll pastorsadjunkten 
Sundelin in i samtalet. Han underströk att Pålsson under sin livstid "warit 
utmärkt saktmodig och stilla, så att han wisst icke öfwerfallit Anders 
Sjulsson". Trots flera uppföljande frågor om motiv och omständigheter kring 
Pålssons död, hade Sjulsson nu återgått till att sitta helt tyst. Uppenbarligen 
hade Sjulsson dagen innan detta rannsakningstillfalle under ett enskilt samtal 
med Sundelin lovat denne, att inför rätten bekänna sitt brott och även 
besvara de frågor som skulle komma att ställas till honom under rannsak-
ningen. Mycket tyder på att Sundelin dessutom förmedlat Sjulssons före
satser till rättens ordförande. Sundelin tillfrågades därför av denne om han 
kunde förklara anledningen till att Sjulsson dagen innan varit så villig att 
erkänna, och att han då besvarade alla frågor som ställdes till honom, men att 
han denna dag satt helt tyst. På detta svarade Sundelin att han förmodade att 
"detta härrört af då honom påkomna samwetsqwal". 

Förhandlingarna avbröts efter detta och återupptogs på eftermiddagen 
samma dag. Förnyade ansträngningar gjordes för att förmå Anders Sjulsson 
att tala, men utan att man lyckades denna gång heller. Såväl kyrkoherden 
Fj eliström som andra som befann sig i tingssalen intygade då att: "Anders 
Sjulsson både förstår hwad man till honom säger och kan, när han will, derpå 
swara". Anders Sjulssons frejd redovisades i form av en attest. I den påtala
des att han "till lefwernet warit mindre godkänd och är allmänt känd för ett 
hårdt sinnelag". Ingenting mer anfördes i målet utan rättens ledamöter gick 
till enskild överläggning. Det utslag som rättens ordförande därefter presen
terade hade följande innehåll: 

Till följe hwaraf och då icke uplyst är att Anders Sjulsson ränt efter Sjul 
Pålsson i afsigt att ho nom afdagataga, HrRn i förmågo af 24 Cap. 1 § 
MBn pröfwar rätwist döma honom Anders Sju lsson att för det han så
lunda dräpit Sjul Pålsson mista lifvit genom hallshuggning, derefter 
Anders Sjulssons döda kropp må afsides i Kyrkogård läggas. 
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Anders Sjulsson agerade vid slutet av den sista rannsakningsdagen på 
liknande sätt som han med få undantag hade agerat under hela rättegången. 
Rannsakningsprotokollet avslutas nämligen på följande sätt: 

Anders Sjulsson, för hwilken förestående Utslag härpå serskildt tolkades, 
kunde icke förmås förklara, huruwida han med detsamma war nöjd, oc h 
icke eller om Anders Sjulsson hade något att till protocollet yttra, utan 
blef han härefter i häktet återförd. 

Målet återförvisades efter Svea Hovrätts granskning till häradsrätten för 
förnyad prövning. Hovrätten menade att full bevisning inte förelåg och att 
full klarhet inte nåtts när det gällde motiven till mordet. Dagen för den för
nyade prövningen var satt till den 1 juni 1843. Eftersom Anders Sjulsson vid 
denna tid var svårt sjuk, beslutades att målet skulle skjutas upp ytterligare. 
Någon ny rannsakning med Anders Sjulsson kom dock inte att äga rum 
eftersom han avled i "lungsot" den 20 juni detta år. 

Om släktskap, 'lyten' och social utsatthet 
Rättens ledamöter var uppenbarligen hela tiden inne på att Anders Sjulsson 
simulerade, d v s att hans uppförande under rannsakningens gång var spelat. 
Oavsett detta talar flera uppgifter i rättegångsprotokollet för att Sjulsson 
redan långt innan rättegången startade betraktades som en awikare av sin 
sociala omgivning. 

Rättegångshandlingarna innehåller förvånansvärt knappa uppgifter om 
Anders Sjulssons levnadsomständigheter. Detta berodde sannolikt på att 
Anders Sjulsson inte var speciellt meddelsam under den rättsliga processens 
gång. Vi skall dock med de uppgifter som trots allt finns, kompletterade med 
uppgifter i de fragmentariskt bevarade husförhörslängderna från Arjeplogs 
lappmarksförsamling, göra ett försök att rekonstruera bilden av denne 
person. Vi delar upp framställningen på så sätt att vi dels beaktar vad som 
kom fram om Sjulssons liv innan rättegången startade och dels tar hänsyn till 
vad som kunde urskiljas under rättegångens förlopp. 

Anders Sjulsson visste som sagt inte sin egen ålder. Han kunde dock ange 
var han var född samt vad fadern men inte vad modern hette. Däremot kände 
han uppenbarligen inte till om hans föräldrar fanns i livet när rättegången 
ägde rum. Redan av dessa fragmentariska uppgifter får man en bild av att 
Anders Sjulsson vid rättegångstillfället knappast kunde ha några relationer 
alls till nära anhöriga. Går man till Arjeplogs lappmarksförsamlings husför-
hörslängd för perioden 1772-1826, finner man följande uppgifter om hans 
familjeförhållanden fram till dess han nådde vuxen ålder: På ett av uppslagen 
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som gällde "Låkte by"*" förekommer såväl hans farfar Lars Sjulsson Ståcke, 
född 1739 och gift 1771 med hans farmoder Anna Nilsdotter, född 1746, 
samt fadern, den i rättegångshandlingarna omnämnde Sjul Larsson Ståcke, 
född 1776. Farföräldrarna dog 1818 respektive 1810. År 1802 gifte sig 
Anders Sjulssons fader Sjul Larsson Ståcke med Gunnila Månsdotter, född 
1771. År 1807 föddes huvudpersonen Anders som andra barn och dessutom 
som andra son i familjen. År 1810 dog emellertid Gunnila Månsdotter. 
Anders var då endast omkring tre år gammal. År 1818 gifte fadern om sig 
och fick ytterligare fem barn, av vilka dock två tillkom före detta äktenskap 
men med hans nya hustru. Anders Sjulssons fader avled 1826, 50 år gammal, 
och då var Anders omkring 19 år.556 

Husförhörslängderna för Aijeplogs Lappmarksförsamling 1827-1846 är för
komna. I de längder som följer förekommer inga av Anders Sjulssons hel-
och halvsyskon registrerade. Vad som hänt dem är svårt att utröna på grund 
av att längderna alltså inte finns tillgängliga. Antingen dog den gren av 
släkten Ståcke ut som inleds med Anders fader Sjul Larsson Ståcke ut i och 
med att Anders Sjulsson dog i häktet i Piteå den 20 juni 1843 eller så flyttade 
man till Norge. 

Visserligen var Anders Sjulsson sannolikt kyrkoskriven i Semisjaurs by 
under hela sitt liv.537 Av vittnesuppgifter framgår dessutom, att Anders 
Sjulsson ägde renar men att han som 'ungsprintare' inte innehade 'lapp-
skatteland'. Han var av allt att döma inte medlem i den samhörighet som en 
sameby representerade, vilket ytterligare styrks av att han, som det heter i 
detta protokoll, "på senare tiden" endast fick ha sin renhjord "hos någon" på 
sin höjd ett år i taget och förmodligen då hos någon som innehade 'lapp-
skatteland'. Såväl avsaknaden av någon släkttillhörighet - något som han ju 
själv gav uttryck för under rättegången - som de uppgifter som går att få ut 
om hans släktförhållanden talar för, att Anders Sjulssons ställning i same
samhället var den som motsvarade den socialt marginaliserade personens. 

535 1 andra sammanhang stavat Luokta. 
536 Uppgifterna är häm tade ur Aijeplogs Lappmarksförsamlings kyrkoarkiv, husförhörs-
längder, AI:2 , s 180-181, konverterade till micro fiche och förvarade vid Forskningsarkivet, 
Umeå Universitet. 
537 Visserligen finns familjen i husförhörslängderna kyr koskrivna i 'Låkta by'. Om m an 
emellertid s tuderar komminionlängderna rörande Aijep logs L appmarksförsamling för perio
den 1804-1 825, med arki vbeteckningen D2 :2, på micro fiche vid F orskningsarkivet, Ume å 
Universitet, finner man fa miljen Ståcke inklusive Anders Sjulsson under rubriken "Lappar i 
Semisjaur by", vilket tyder på att kyrkoskrivningsorten 'Låkta by' i sj älva verket var identisk 
med 'Semisjaur by'. 
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Denna slutsats styrks ytterligare av den bild av personen Anders Sjulsson, 
som vittnesuppgifterna i rättegångshandlingarna ger vid handen. Uppenbar
ligen var han svårt hörselskadad, kanske rent av helt döv.538 Detta förhind
rade honom uppenbarligen inte att kommunicera i olika sammanhang. Av 
omgivningens sätt att röra mumien och gestikulera kunde han tydligen upp
fatta vad man ville honom. I själva verket menar man enligt protokollet att 
Anders Sjulsson "lätt uppfattade och förstode alt". Anders Sjulsson levde i 
en tid då man generellt tycks ha betraktat den döve med oblida ögon. Bo 
Andersson, som själv blivit döv i vuxen ålder, har på följande sätt reflekterat 
över de dövas situation förr: 

De döva var redan från böljan svåra att förstå sig på. De hade inget 
synligt fel, ändå ville de varken höra eller tala. Det blev nästan en 
självklarhet att koppla samman deras dövhet med deras "stumhet". Man 
trodde länge att tal och hörsel hade ett gemensamt urspru ng i hjärnan och 
att de var förenade på ett sådant sätt att om det ena skadades så skadades 
därmed också automatiskt det andr a. Insikten om att stumheten endast ä r 
en följd av dövheten, att den ingenting har med anatomin att göra och att 
dess botande därför är en fråga mer för pedagog en än för läkaren - den 
insikten skulle komma mycket sent.539 

Även om någon form av koppling mellan hörsel och tal, att döma av avsak
naden av noteringar om att Anders Sjulsson var 'döfstum', inte skulle ha 
varit det rätta förhållandet, tycks en annan likartad koppling ha föresvävat 
desto fler i hans sociala omgivning. Bo Anderssons reflektioner med anknyt
ning till detta tema ser ut som följer: 

Denna oförmåga att rätt uppf atta sambandet mellan dövhe t och stumhet 
möjliggjorde eller underlättade ett annat, lika tidigt och lika olyckligt 
missförstånd: att h os den "dövstumme" också förståndet är outvecklat. 
"Man insåg icke", skriver rekto r J. Bergqvist vid Dövstumskolan i Lund, 
"att stumheten i regel var en följd av dövheten utan jämställde den 
dövstumme med den på gr. av bristande förståndsutveckling stumme 
idioten".540 

Man kan leka med tanken på vad som skulle ha hänt Anders Sjulsson om 
han hade vuxit upp på en mer ordinär svensk landsbygd. Skulle han då ha 
hamnat på någon institution? Eller skulle hans uppenbara förmåga att 
kommunicera, att 'lätt uppfatta och förstå allt', leda till att han även i sådana 

538 På ett ställe i rättegångsprotokollet betecknas han ju som "aldeles döf". 
539 Andersson 1987:91. 
540 Ibid. 
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sociala sammanhang skulle hamna i den marginaliserade tillvaro som hans 
samiska omgivning kan antas ha försatt honom i? 

Hans marginalisering uttrycktes även i de sätt på vilka han beskrevs. Den 
karaktär som tillskrevs honom hade uteslutande negativa drag. Man skulle 
närmast kunna beteckna personbeskrivningarna av honom som demonise-
rande. Han var "illa känd" och var "[a]llmänt känd för hårdt sinnelag", han 
ansågs ha ett 'Våldsamt uppförande" samt sades ha "skarpt bruna ögon af ett 
mera hemskt än wildt utseende". Ett av vittnena kunde endast finna hans 
"[m]ordiska lynne" som förklaring till det mord han hade begått. 

Anders Sjulsson kan, åtminstone i samband med att han anhölls och häkta
des, ha varit mentalsjuk. Oavsett detta tolkades hans handlingar av rättens 
ledamöter snarast som listiga försök att undandra sig grannarnas, och efter
hand även myndigheternas, uppmärksamhet och till slut även att undvika att 
bli bestraffad. Detta avser såväl de handlingar som föregick den rättsliga 
processen som det beteende han uppvisade inför rätten, exempelvis att han 
vid något tillfalle då han ansattes med frågor om sina motiv för sin gärning 
helt enkelt "tappade sansen". 

Sammanfattningsvis framställs huvudpersonen i de dokument som finns att 
tillgå som en social awikare. Samtidigt måste man ta hänsyn till de levnads
villkor under vilka såväl han som de människor som levde i hans närhet hade 
att bemästra. Dessa var både knappa och karga och borde generellt ge upp
hov till en social och materiell utsatthet. Det kollektiv som huvudpersonen 
befann sig i marginalen av, kan dessutom betecknas som föga differentierat 
med renskötsel som helt överskuggande sysselsättning. Man skulle kunna 
anta att huvudpersonen i detta fall, Anders Sjulsson, befann sig i ett socialt 
sammanhang som kännetecknades av ett tryck mot likformighet som en följd 
av social och materiell utsatthet. Man kan utifrån ett sådant antagande även 
förstå de sociala reaktioner som denne huvudperson uppenbarligen väckte. 
Kan det sociala sammanhang som skildrats i fallet i sin tur ha gett upphov 
till det utanförskap som till slut fick så tragiska konsekvenser? Om detta kan 
vi endast spekulera. Det finns i vilket fall som helst anledning att såväl i 
detta som i andra fall beakta förklaringar som både utgår ifrån normalitets-
teoretiska och onormalitetsteoretiska aspekter. 
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När Per Snuonks upprepade hot blev verklighet 
Släktskap, kön och god ton 
Det kan kanske tyckas märkligt att man i en inledning till ett avsnitt som 
skall belysa ett mordfall diskuterar släktband och tillgivenhet bland samema. 
Just detta mål pekar emellertid både på släktbandens betydelse i det samiska 
samhället och på hur konflikter, som ytligt betraktat tycktes vara orsakade av 
en våldsbenägen persons åtrå efter en annans hustru, i själva verket kunde 
bottna i hur familjeband och äganderätt hängde ihop. Genom att beakta så
dana utgångspunkter får dessutom själva karaktären av gärningsmannens 
handlande, genom att man betraktar det ur ett samiskt kulturellt perspektiv, 
en mer fruktbar analytisk inramning än om fallet uteslutande sågs som ett 
passionsdrama med en våldsverkare i huvudrollen. 

Mycket skrevs om samerna under 1800-talet. Detta framgår inte minst av 
Lindkj ölens tidigare nämnda översikter av litteraturen om samerna fram till 
första världskrigets inledning. Denna litteratur var naturligtvis i varierande 
grad initierad och speglade framfor allt dåtidens romantiserande bild av det 
exklusiva. Undertiteln för hans översikt är följdriktigt "nordisk saga på 
1800-tallet".541 Till de mest åberopade framställningarna från denna tid hör 
otvivelaktigt von Dübens Om Lappland och Lapparne. Gustaf von Düben 
(1822-92) blev som 33-åring utnämnd till professor i patologisk anatomi vid 
Karolinska institutet i Stockholm. Han kom i denna ställning snart att stifta 
bekantskap med en stor samling samekranier som fanns förvarade vid insti
tutets anatomiska museum. Detta tycks ha inspirerat honom till att sätta sig 
in i den litteratur som fram till dess hade berört samerna som folkgrupp. 
Utifrån sina studier och efter erfarenheter från en resa bland samer och 
nybyggare utkom 1873 ovannämnda bok. Hans 'läsefrukter' och egna iaktta
gelser ledde till ett för denna tid imponerande arbete, ur vilket man bl a kan 
läsa följande intressanta utdrag: 

Den I... I omtalade godmodigheten, som finnes hos Lappen, är säkerligen 
mera än den sent nog inplantade kristendomen anledningen der till, att 
han sedan fordna tider och äfven nu i allmänhet behandlar hu strun väl, i 
olikhet med sina yrkes-kamrater och i flera afseenden jemstående likar: 
Samojedeme, Ostiakerna, m. fl. renskötsel drifvande nomader. "Fjäll
lappens sinnelag", säger Castrén I... I, visar sig äfven i oändlig kärlek till 
maka, barn oc h tjenstfolk. En Lapp berättade för mig, att han under sitt 
trettio-åriga äktenskap aldrig vexlat ett ondt ord med sin hustru, aldrig 
tilltalat henne annorlunda än med det vackra ordet loddadsham (min lilla 
fogel). Sjelf har jag sett Fjäll-lappen, då han om aftonen hemkommit från 

541 Lind kjölen 1996. 
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sina renar, el ler återvändt från en resa, k yssa och smeka si n hustru oc h 
s i n a  b a r n  m e d  e n  v a r m  i n n e r l i g  ö m h e t " .  L .  V o n  B u c h  u p p g i f v e r  I  . . .  I  
exempel på ganska stort toffel-välde hos Lapparne, icke alltid utöfvadt till 
det bästa. Märkligt nog har qvinnan af Lapparne från urminnes tid satts 
ganska högt och åtnjutit flera företräden, såsom t. ex. att syster, enligt sed, 
ärfde mer än broder. I ... I Enligt Fjellner räknade ock Lappen helst sitt 
slägt-register eller sin stam-tafla efter mödrarna.542 

Oavsett vilket vetenskapligt värde von Dübens kommentarer om det samiska 
kan tänkas ha sett i ett nutida perspektiv, är hans framställning intressant 
som ett tidsdokument, och detta av flera skäl. Den 'godmodighet' han till
skriver samerna låg, enligt von Düben, "sedan fordna tider" förborgad i en 
samisk karaktär, som således av honom sågs som ursprunglig. Den hade 
exempelvis ingenting med tillägnade kristna ideal att göra. Detta accentueras 
ytterligare genom att von Düben i framställningen jämför samerna med 
andra folkgrupper som levde under liknande betingelser. Även kommentarer 
kring en del sociala företeelser är intressanta. Exempelvis tycks släktkänslan 
och tillgivenheten till de närmast anhöriga bland samerna ha frapperat von 
Düben. Han blev i själva verket så anfäktad, att hans reaktioner får en att 
fundera över hur släktrelationer egentligen såg ut i den övre medelklass som 
von Düben själv hade erfarenheter av. Slutligen ger kvinnans uppenbarligen 
framträdande ställning i samesamhället honom anledning att till och med tala 
om relationen mellan makarna i den samiska familjen i termer av ett "ganska 
stort toffel-välde". Uppenbarligen kontrasterar hans egen erfarenhetsgrund 
med vad han i detta avseende iakttog bland samerna. 

Nu är emellertid betydelsen av släktband bland samerna ingenting man 
endast kan finna i den etnologiskt inriktade och tämligen antikverade litte
ratur som skapades av 1800-talets intellektuella. Den tidigare nämnde språk
forskaren Ruong ger ett antal exempel på den betydelse, som släktband hade 
utifrån hans mer sentida erfarenheter från samiskt familjeliv och samiska 
släktförhållanden. Han berättar bl a att: 

[h]os äldre samer i Arjeplog hörde det till god social fostran ännu i min 
ungdom att kunna de riktiga benämningarna på sina närmare och fjärmare 
släktingar, blodsbefryndade eller ingifta. Detta gällde i synnerhet de äldre 
släktingarna. Ett annat uttryc k för för släktens betydelse var att fränder 
skulle hälsas med näsan, dvs. man berörde varan dra med näsorna. Att 
icke göra det ansågs av de gamla för högfärdigt. Oskylda hälsade man 
däremot i hand.543 

542 von Düben 1873:193. 
543 Ruong 1969/1982:43 
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Det finns anledning att betrakta följande fall och den tilltalade i det mot 
bakgrund av släktrelationernas betydelse bland samema. 

Snuonk inför rätta 
Omkring ett halvt sekel hade gått sedan det senast diskuterade fallet med 
'ungspringaren' Anders Sjulsson hade ägt rum när "Lappmannen" Per 
Larsson Snuonk ställdes inför rätta för mord. Föreliggande mål, som behand
lades vid Arjeplogs lappmarks häradsting, är mer omfattande än de två före
gående i detta kapitel. Inte minst beror detta på att den tilltalade denna gång 
måste betecknas som mer förslagen än de tilltalade som tidigare beskrivits. 
Snuonk hade dessutom ett brottsligt förflutet, och även ett rykte som uppen
barligen gjorde honom till en djupt missaktad person. 

Bakgrunden till detta mål framgår av ett förhörsprotokoll författat av läns
mannen Frans Bucht. Den 15 juni 1889 hade nämligen Bucht mottagit en 
anmälan om att "lappmannen" Lars Petter Ruong från Mahasvuoma sameby 
den 4 juni spårlöst försvunnit från 'kåtavistet Vuogten' i Barturtefjället. 
Trots omfattande efterspaningar hade han inte anträffats. Redan i ett inled
ande skede av den brottsutredning som igångsattes fanns enligt Bucht skäl 
att anta, att den för andra resans stöld straffade 'lappmannen' Per Snuonk 
från samma by som den försvunne hade berövat Ruong livet. Dels hade 
Snuonk enligt en mängd vittnen ofta farit ut i hotelser och dessutom brukat 
våld mot Ruong. Dels fanns uppgifter om att Snuonk och Ruong setts till
sammans vid den tidpunkt när Ruong för sista gången hade lämnat sitt viste, 
och att Snuonk då burit på Ruongs bössa. 

På grund av dessa omständigheter begav sig länsmannen Bucht till Barturte-
fjället i sällskap med kronojägaren J Edv Hafwén. Fjärdingsmannen O W 
Hofman följde med som tolk. Sällskapet anlände dit den 18 juni. Syftet med 
färden var givetvis att söka efter Ruong och att anställa förhör med Snuonk. 
Vid sällskapets ankomst till kåtavistet Vuogten fanns, förutom personer som 
Bucht tidigare sänt dit för att leta efter Ruong, bland andra Per och Nils 
Persson Ruong, vilka var den försvunnes bröder, och Anders Nilsson 
Bassem. I detta sällskap fanns dessutom den misstänkte Per Snuonk, som vid 
Buchts ankomst genast fängslades med hand- och fotbojor; därefter inleddes 
förhören med honom. Snuonk hade vid de inledande förhören inget annat att 
berätta för Bucht än att han tillsammans med Ruong varit sysselsatt med 
"renvårdnad" vid den tidpunkt då Ruong försvann från deras renhjord. 

Av bröderna Per och Nils Ruong fick Bucht veta att Snuonk, som gjort sig 
känd som en "mordlysten och ondsindt person", ett antal gånger överfallit 
Lars Ruong "med hugg och slag och hotat bringa honom om lifvet". Även 
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den misstänktes broder Lars Snuonk underströk Per Snuonks "hämnd och 
trätlystnad". Av honom fick Bucht även höra följande: Mitt på dagen den 3 
juni befann han sig tillsammans med såväl brodern Per som Lars Petter 
Ruong i deras gemensamma kåta vid fjället Vuogten när Per Snuonk plöts
ligt hade gått ut. På väg ut tog han med sig Ruongs bössa, och bad samtidigt 
Ruong att först laga sig kaffe innan denne skulle komma efter honom. När 
även Ruong begivit sig iväg, tog sig Lars Snuonk för egen del till en när
belägen sjö för att fiska. Följande dag återkom Per Snuonk ensam till kåtan 
och hade inte heller Ruongs bössa med sig. När han drog av sig sina skodon 
kunde brodern Lars märka att hans kläder var våta. 

Redan innan Bucht anlände hade som nämnts letandet efter Ruong inletts. 
Då hade Per Snuonk inte bara deltagit; han hade i själva verket lett sällskapet 
i detta letande. Själv åtog han sig då att söka efter Ruongs kropp vid de när
belägna sjöarna, medan han sände ut de övriga i sällskapet åt annat håll. När 
väl Bucht hade anlänt tog han givetvis över ledningen och sände genast ut de 
män han uppbådat på sätt han fann lämpligt. Eftersom han ju antog att 
Ruong mördats, trodde han att dennes kropp eventuellt kunde återfinnas i 
någon av de närbelägna sjöarna. Redan efter en timmes letande anträffades 
så kroppen efter Ruong. Den låg på botten av sjön Gjerdakjaur en liten bit ut 
från stranden. Sedan Bucht berättat för Per Snuonk om fyndet, bad han 
denne att gå först och visa vägen till stället. Närvarande kunde då konstatera 
att Per Snuonk valde "en långt ginare väg än andra lappar använde". Vid 
ankomsten till fyndplatsen uppmanades Per Snuonk att dra upp liket ur sjön. 
Först nekade han till detta men följde slutligen motvilligt uppmaningen. När 
liket väl förts iland och böljade undersökas, fann man att dess fötter var 
sammanbundna och att byxor och mudd var fyllda med småsten. Huvudet på 
liket uppvisade två djupa sår. När så den mördades broder Per Ruong i 
samband med besiktningen av liket frågade Per Snuonk "huru han nu hade 
betett sig och af hvad orsak han kunde mörda dennes broder", hade Snuonk 
endast svarat att "det gjorde detsamma." 

När liket fraktats iväg till Arjeplogs kyrkplats fortsatte Bucht sitt förhör med 
Per Snuonk. I samband med detta kom den mördades hustru till den kåta där 
Bucht och Per Snuonk då satt. Även hon berättade nu om hur Per Snuonk 
både hotat och misshandlat hennes make. Vid ett tillfälle under den senaste 
våren hade Per Snuonk till och med förutskickat att han skulle ta livet av 
honom "så snart marken blifvit bar". Per Snuonk hade dessutom "flera 
gånger lägrat henne då de varit ensamma", och hade då hotat att ta livet av 
henne "derest hon icke genast efterkomme hans tillsägelser". Slutligen be
rättade hon följande: När den mördade Ruongs moder, som bodde i samma 
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kåta som sonen och sonhustrun, hade fått veta att sonen var försvunnen, hade 
hon genast böljat anklaga Per Snuonk för att han nu "antagligen fullgjort 
sina hotelser". Denne hade då i vredesmod fattat tag i en yxa och samtidigt 
hotat att mörda henne, om hon medverkade till att någon annan skulle fatta 
misstankar om att han mördat hennes son. 

Flera nybyggare från trakten hade efterhand anlänt till den kåta där Bucht 
förhörde Snuonk. De berättade att den mördade vid flera tillfallen och med 
tårar i ögonen påtalat för dem, att om han skulle försvinna spårlöst eller 
omkomma, så kunde de vara säkra på att Per Snuonk var hans baneman. 
Själv var Ruong enligt samstämmiga vittnen känd för att vara "nykter, fred
lig och godsindt". 

Bucht begav sig nu till Aijeplogs kyrkplats och förde då med sig den gripne 
Per Snuonk. I böljan av färden dit försökte Bucht vid flera tillfallen få 
Snuonk att bekänna men utan att lyckas. När de så nått hemmanet Strömnäs, 
lät Snuonk undslippa sig att han faktiskt var Ruongs mördare, men han hade 
i övrigt ingenting att säga om hur mordet gått till. Vid framkomsten till 
häradshäktet i Arjeplog förklarade han sig slutligen villig till att avge en 
sanningsenlig bekännelse och berättade då "fritt och otvunget" följande i 
närvaro av Bucht och två vittnen:544 

Måndagen den 3 Juni begaf jag mig ut för att vårda den renhjord som var 
samlad i pellet kring Wuogtenkåtan hvarmed jag var sysselsatt till tisdags 
förmiddag då Lars Petter Ruong skulle aflösa mig, för hvilket ändamål 
jag begaf mig till kåtan att härom tillsäga Ruong, hvarefter jag derifrån 
aflägsnade mig medtagande Ruongs bössa för att uppsöka några renar 
som lupit bort; vid mi n återkomst med dessa renar anträffade jag Ruong 
vid sjön Gjerdakjaur då någon tvist uppstod rörande de renar jag åter
kommit med, hvarefter jag i vrede deröfver fattade Ruongs bössa och 
afsköt ett skott mot hufvudet af hvilket jag dock icke trodde att Ruong 
genast dog, hvarefter jag omladdade bö ssan och aflossade ytterligare ett 
skott emot samma kroppsdel, då Ruong nedföll död, sedan fylde jag 
byxor och mudd med sten, knöt tillsammans hans fötter och bar honom ut 
i sjön hvarefter jag ytterligare på hans kropp nedlade en mängd stenar. 

När Per Snuonk efter denna bekännelse blev tillfrågad om han inte dessutom 
hade begagnat något annat vapen, eftersom Ruongs näsa varit inslagen och 
tryckt åt sidan, nekade Snuonk till detta. Han antog i stället att näsan blivit 

544 Det som följer är direkt hämtat ur det förhörsprotokoll som länsman Bucht sammanställde 
den 21 juni 1889 inför den förestående rättegången. Ha ndlingen finns som bilaga i r annsak-
ningshandlingarna. Som synes är den sammanställd i jag-form, där 'jaget' givetvis motsvarar 
den misstänkte Per Larsson Snuonk. 
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intryckt som en följd av alla de stenar som Snuonk burit ut för att täcka över 
och tynga ned kroppen med. Några andra motiv än att han "i vredesmod ej 
visste hvad han gjorde" uppgav inte Snuonk vid detta tillfälle. 

Rättegången inleddes den 18 juli. Länsman Bucht var åklagare. Av det präst
betyg som lästes upp framgick, att Per Larsson Snuonk var född i Luokta 
1853 och hade samiska föräldrar. Hans moder hade avlidit redan när Per var 
sex år gammal. Fadern, som fortfarande var vid liv och omgift vid tiden för 
rättegången, hade enligt prästbetyget tidigare varit förmögen, men levde 
under senare år "i torftigare omständigheter". Per uppges i betyget ha varit 
"någorlunda uppfostrad", blev änkling 1875 och hade bland sina nära anför
vanter, förutom fader och styvmoder, en syster och en broder i livet. Betyget 
angav vidare att Per Snuonk "för en längre tid sedan" var tilltalad för mord
brand,545 men att han i brist på bevis hade frikänts från den anklagelsen. 
Däremot blev han 1883 dömd för första resans stöld till tre månaders straff
arbete, ett straff han avtjänade i Luleå. Följande år blev Per Snuonk dömd 
för andra resans stöld och bestraffades då med tre års och fyra månaders 
straffarbete, ett straff som avtjänades vid centralfangelset på Långholmen. I 
prästbetyget angavs avslutningsvis att Per Snuonk hade: "försvarlig kristen
domskunskap, läser godkändt innantill lappska språket samt svenska försvar
ligt, eger något litet skrifkunnighet". 

Därefter inleddes själva rannsakningen. När Per Snuonk inledningsvis upp
manades av rättens ordförande Albin Ahlstrand att bekänna sitt brott, förne
kade han nu all kännedom om detta och anförde i stället följande: Eftersom 
han och Lars Petter Ruong tillsammans bedrev renskötsel, brukade de turas 
om att vakta sina renar varannan dag. När Snuonk den 3 juni efter sitt pass 
återkom till deras gemensamma kåta, hade genast Ruong avlöst honom men 
hade sedan dess inte setts till. Åklagaren föll nu in i Snuonks berättelse och 
hävdade att Ruong inte själv skulle ha kunnat "tillfogat sig döden" utan att 
ett mord måste ha blivit begånget. På detta svarade Snuonk att eftersom han 
ju visste med sig att han själv var oskyldig, fanns anledning för rätten att i 
stället misstänka antingen Ruongs hustru eller hans egen broder som förö
vare av mordet. 

Med anledning av de frågor som därefter ställdes ville Per Snuonk tom göra 
troligt, att Lars Petter Ruong själv tagit med sig sin bössa när han begav sig 
iväg på sin vakt. Snuonk försäkrade att han inte haft "något ondt sinne" till 
Ruong utan hade hela tiden "lefvat i förtrolig frid" med denne. Han kunde 
visserligen inte förneka att han hade haft intimt umgänge med Ruongs 

545 Året för detta åtal var 1881 enligt anteckningar i domsprotokollet. 
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hustru. Men eftersom Ruong själv inte hade känt till detta, hade ingen miss-
sämja av detta skäl kunnat uppkomma mellan dem. Avslutningsvis hävdade 
Snuonk att det erkännande han tidigare gjort i häradshäktet var en följd av 
"tvång samt utlofvad misshandel af Polismyndigheten på platsen", vilket 
fick åklagaren att anhålla om uppskov med målet, vilket bifölls. 

Den 13 augusti återupptogs målet. Per Snuonk fortsatte att förneka all känne
dom om det mord han stod åtalad för. Nya vittnesförhör vidtogs. Flera av 
vittnena berättade om de hotelser som den tilltalade vid flera olika tillfallen 
fallt om att bringa Ruong om livet. Några hade sett Snuonk förfölja Ruong 
med tillhyggen. Han hade då blivit förhindrad av tillrusande personer från att 
fullfölja sina avsikter. Såväl Snuonks vildsinthet och ondska som Ruongs 
"stilla och fredliga sinnelag" underströks ytterligare i dessa vittnesmål. 
Ryktet om att Snuonk "hade mer än lofligt intimt umgänge med Ruongs 
hustru" kom ånyo upp. Flera av vittnena ville dessutom mena att Snuonk 
"för att få friare händer härutinnan traktade efter Ruongs lif \ Ingen tycktes 
betvivla att endast Per Snuonk kunde vara Ruongs 'baneman'. Detta under
ströks ytterligare av det faktum att endast Per Snuonk och hans broder Lars 
den aktuella tiden befunnits vara tillsammans med Ruong i kåtan vid fjället 
Vuogten, och att Lars Snuonk var en person som "till sin natur [var] stillsam 
och fredlig samt väl anskrifven hos ortens lappar", som ett av vittnena, 
kronohemmansåbon Abraham Westerlund, uttryckte det. Per Snuonk var 
däremot, enligt samma sagesman, "på grund af sina illgerningar en skräck 
och fasa för ortens befolkning". 

Per Snuonk bestred med anledning av detta vittnesmål att han någonsin våld
fört sig på Ruong, eller ens någon gång hotat honom till livet. Ett av vitt
nena, nybyggaren Anders Landström från Sundnäs, menade att Snuonk 
måste ha känt till var liket fanns gömt. När man slutligen fann Ruongs döda 
kropp, hade ju Snuonk på uppmaning av länsman Bucht genast gått ut från 
kåtan och iväg mot det ställe där man funnit liket. Snuonk förnekade att han i 
förväg visste var den döda kroppen fanns. Han hade endast styrt sina steg i 
den riktning från vilken ropen från dem som påträffat liket kom. Landström 
upplyste då om att avståndet från kåtan, där Snuonk och Bucht befann sig, 
och fyndplatsen var alltför stort för att ropen skulle ha kunnat uppfattas av 
Snuonk. 

Samen Lars Andersson Spuot presenterade följande vittnesmål: Han hade en 
regnig dag när man letade efter Ruong blivit genomvåt. När han kom till 
kåtan där Per Snuonk befann sig, hade han frågat Snuonk om han kunde få 
låna en "lappmudd" som var upphängd på tork inne i kåtan. När Spuot fått 
tillåtelse till detta och skulle ta på sig mudden, upptäckte han på den en blod
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fläck "af ett äggs storlek". Per Snuonk förklarade nu inför rätten att fläcken 
antingen bestod av matrester eller kommit till genom näsblod. 

Innan beslut om ytterligare uppskov i målet fattats, redovisades obduktions
protokollet författat av provinsialläkaren Björkbom. Denne menade: 

/  . . .  /  a t t  [ m o r d o f f r e t ]  m e d  a l l  s a n n o l i k h e t  b l i f v i t  t r ä f f a d  a f  e n  k u l a  i  h ö g r a  
pannbenet afskjuten från sidan, hvarigenom I . .. 11n fraktur uppkommit 
och då han icke häraf omedelbart aflidit ! ... I blifvit med ett groft till
hygge antagligen bösskolfven tilldelad ett eller flera slag öfver ansigtet, 
hvarigenom en stor del af hufvudskålsbenen krossats. 

Tredje rannsakningsdagen ägde rum den 21 oktober 1889. Per Snuonk fort
satte att förneka all kännedom om mordet. I stället presenterade han denna 
gång följande version: Ruong och han, som ju bedrev renskötsel till
sammans, hade gemensamt uppfört en "skogskåta" invid fjället Vuogten, där 
de brukade ha sina renar samlade. I denna kåta bodde vid tiden för mordet 
även hans broder Lars. Från den 3 juni och under några av de efterföljande 
dagarna hade han, liksom han gjort någon gång tidigare, lånat Ruongs bössa. 
Med den begav han sig därefter iväg från kåtan för att vakta renarna, vilka 
befann sig nära kåtan vid sjön Gjerdokjaur. Påföljande dag, när mordet 
skulle ha skett, blev Snuonk avlöst på sin vakt av Ruong. Vid detta tillfälle 
drack de kaffe tillsammans, varefter Snuonk "i all frid" lämnade Ruong och 
gick till deras skogskåta. När han anlände dit fann han sin broder där. På 
aftonen samma dag begav han sig sedan till "sitt rätta hemviste" beläget en 
halv mil från skogskåtan. Där låg han sedan över natten. Vistet beboddes 
förutom av honom själv även av den avlidne Ruongs hustru och moder. 
Påföljande dag, eller den 5 juni, hade inte Ruong hörts av. Ruongs hustru 
begav sig då iväg för att söka efter honom. När hustrun efter en stund åter
kom, då i sällskap med Ruongs hund, berättade hon för honom om att hon 
visserligen funnit renarna i god ordning men däremot inte sin man. Med 
anledning av detta ville nu Snuonk hävda att renar som var utan vaktare snart 
skulle komma att skingras. Hustrun däremot skulle ju ha sagt till honom att 
hon funnit dem i god ordning. Utifrån dessa uppgifter ville nu Per Snuonk 
inför rätten göra gällande, att mordet knappast kunde ha inträffat den 4 utan 
snarare den 5 juni. När Pers broder Lars på aftonen sistnämnda dag kommit 
från skogskåtan och "till rätta vistet", blev han, enligt Per Snuonk, tillfrågad 
av såväl Ruongs hustru som av honom själv om han hade sett Ruong, vilket 
han förnekade. De tre drog då slutsatsen att Ruong av allt att döma måste ha 
blivit mördad. Per Snuonk försäkrade nu inför rätten att han varken ville 
misstänka sin broder eller Ruongs hustru för att ha begått mordet. Han peka
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de dock på det egendomliga i att Ruongs hund, som fanns hos den mördade 
och därefter varit försvunnen, senare följde med Ruongs hustru hem. 

Efter Per Snuonks senaste version hördes ett antal nya vittnen, som samtliga 
var samer och antogs vara väl förtrogna med de två familjer som var inblan
dade i mordfallet. Deras vittnesmål var i stort sett i överensstämmelse med 
tidigare när det gällde omdömena om såväl Per Snuonk som Ruong. Anders 
Nilsson Bassem upprepade dessutom ett tidigare vittnes antaganden om att 
Per Snuonk, "för att få friare händer i sitt intima ungänge med Ruongs hustru 
/.../ traktat efter Ruongs lif 

Efter dessa vittnesmål inkallades den mördades och den misstänktes när
maste anhöriga för att "upplysningsvis" höras i målet. Per Snuonks broder 
Lars nämnde att Per inte var sig riktigt lik när han på aftonen den 4 juni 
återkom till skogskåtan "utan mera än vanligt orolig". Dessutom var hans 
kläder blodiga och genomvåta. Lars hade visserligen redan då anat att hans 
broder "gjort något illa", men av "ren rädsla" inte närmare fört sina onda 
aningar på tal med brodern. Lars Snuonk hävdade dessutom att Ruongs 
hustru, när hon återvände till sitt 'hemviste' där både hans broder och han 
själv då befann sig, inte haft Ruongs hund med sig. Lars Snuonk sade sig 
dessutom, mot bakgrund av allt som då hade kommit fram i målet, vara 
"fullkomligt öfvertygad [om] att ingen annan än den tilltalade begått åtalade 
mordgeming". Per Snuonk tog då till orda. Han menade att han nu inte var 
säker på om han lånat eller utan lov tagit Ruongs bössa. Han vidhöll dock 
bestämt att Ruongs hustru, när hon återvände till 'hemvistet' efter att ha letat 
efter Ruong, hade med sig Ruongs hund. Slutligen bestred han att hans mudd 
vid något tillfälle under denna tid hade varit "våt eller blodig." Den 
mördades hustru anförde då att när Per Snuonk under natten mellan den 4 
och 5 juni hade kommit till deras gemensamma 'hemviste', hade han först 
stannat en stund utanför och bytt kläder. De avlagda kläderna hade hon där
efter aldrig sett till. Beträffande Ruongs hund var hon helt säker på att den 
kommit hem först den 6 juni. När hustrun några dagar senare hade frågat 
Snuonk var hennes man kunde ha tagit vägen, hade han endast svarat att: 
"han nog gått till någon annan lappby". Snuonk förnekade med anledning av 
hustruns påståenden att han överhuvudtaget bytt några kläder vid den tid
punkt när han natten till den 5 juni kommit fram till sin 'hemvist'. 

Åklagaren Bucht förklarade sig nu inte ha mer att anföra i detta mål. En 
"angifvelseskrift" presenterades då i vilken Per Snuonk anklagades för att ha 
tillgripit "sju eller åtta renar". För att få tid till att finna bevis om denna ren
stöld uppsköts målet ytterligare en gång. 
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Målet återupptogs en fjärde gång den 7 december 1889. Inledningsvis er
kände Per Snuonk nu att han "tagit Lars Petter Ruong af daga" och berättade 
följande om vad som hände i samband med mordet: I böljan av efter
middagen den 4 juni skulle Ruong avlösa honom i övervakandet av deras 
gemensamma renar. Per Snuonk hade inför detta vaktbyte drivit renarna mot 
deras gemensamma skogskåta vid Vuogten. Medan Ruong gjorde sig i ord
ning för detta vaktbyte, hade emellertid renhjorden dragit iväg mot sjön 
Gjerdakjaur. Snuonk fann det nödvändigt att själv följa efter dem för att 
driva dem tillbaka mot kåtan. Efter en stund kom så Ruong till det ställe där 
Snuonk då befann sig; gräl mellan dem uppstod genast om några renar. 
Grälet urartade efterhand till slagsmål. Vid slagsmålet tilldelade Snuonk 
Ruong ett slag med sin stav och grep därefter tag i bössan han hade "till 
låns". Med den tilldelade han Ruong ett slag, som egentligen avsåg att träffa 
axeln. I själva verket kom slaget att träffa Ruongs vänstra tinning och Ruong 
föll sanslös till marken. Av ryckningar i Ruongs kropp förstod Snuonk att 
denne fortfarande var vid liv. Med bösspipan, som genom slaget han tilldelat 
Ruong hade lossnat från "själva stocken", slog så Snuonk med avsikt att 
döda Ruong ännu en gång i huvudet så att "sista lifsgnistan släcktes." Efter 
detta försökte Snuonk först gräva ner kroppen på stället. På grund av att 
marken var hård fick han ge upp detta försök. Efter att ha bundit samman 
likets fötter och fyllt Ruongs byxor och "lappmudd" med småsten, drog han 
ut den döda kroppen i sjön cirka fyra eller fem meter från land och lade 
därefter ytterligare stenar på kroppen. Allt detta ägde rum vid tvåtiden på 
eftermiddagen. Längs vägen tillbaka till skogskåtan gjorde han sig av med 
både "bösstocken", som han placerade under en sten, och pipan, som han 
stack ned i en myr. På aftonen gick han den halvmil som var avståndet från 
skogskåtan och till den kåta som beboddes av Ruongs hustru och svärmoder. 
Natten som följde låg han hos hustrun och hade "med henne I ... I köttslig 
beblandelse". Under de följande dagarna befann sig Snuonk dels i denna 
kåta och dels vid skogskåtan. 

Med anledning av en uppföljande fråga berättade Per Snuonk, att han redan 
ett och ett halvt år innan Ruong blev dräpt "stått i otuktigt förhållande till 
dennes hustru". Detta fick Ruong själv efterhand reda på. Flera gånger hade 
tanken uppkommit hos honom att ta livet av Ruong för att han därefter skulle 
kunna gifta sig med hans hustru. Även om han inte berättat för henne om 
sina tankar, hade han "åtskilliga gånger" frågat henne om hon ville gifta sig 
med honom ifall hon skulle bli änka. På detta hade hon svarat ja. Även sedan 
en vecka gått sedan Ruong mördats menade han att han hade fört denna 
fråga på tal. Även denna gång hade hon svarat jakande, men hade dessutom 
menat att detta endast kunde ske "för så vidt ! ... ! Ruong icke återkommer". 
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Åklagaren Bucht förklarade sig inte nöjd med vad Per Snuonk nu berättat. 
Vid polisförhöret hade nämligen Snuonk sagt att han skjutit Ruong, och 
detta hade dessutom styrkts av utlåtandet efter obduktionen. Snuonk höll 
dock fast vid den senaste versionen. Visserligen menade han att ett skott 
hade "brunnit af' vid första slaget med bössan, men kulan hade då endast 
"gått i luften". När så Åklagare Bucht frågade när, var och med vilken avsikt 
som bössan överhuvudtaget laddats, gav Snuonk inget svar. 

När Snuonk därefter blev tillfrågad om han fortfarande vidhöll de uppgifter 
han lämnat vid första rannsakningstillfallet om att han genom hot om miss
handel blivit tvingad till att erkänna mordet, erkände han nu att detta var 
uppdiktat. I stället menade han att han i häradshäktet svarat jakande på 
Buchts frågor utan att tänka efter så noga. 

Rannsakningarna återupptogs två dagar senare, den 9 december. Snuonk vid
höll den bekännelse han senast presenterat. Åklagaren avstod från att åtala 
Snuonk för renstöld och överlämnade därefter målet till rätten. Han yrkade 
på att Snuonk skulle dömas för mord "under försvårande omständigheter". 
Per Snuonk dömdes slutligen till livstids straffarbete, en dom som den 26 
februari 1890 fastställdes av Svea Hovrätt. Han kom att avtjäna sitt livstids
straff på Långholmen, dit han anlände så sent som den 9 juni 1890. Redan 
den 5 maj 1892 avled han på Långholmen i "pneumonia chronica", d v s i 
lunginflammation.546 

Om traditioner, släkt och ägande 
Målet mot Per Snuonk har också beskrivits i ett annat sammanhang. 
Följande står nämligen att läsa i Einar Wallquists tidigare refererade bok 
'Arjeplog fordomtida': 

En vrång och vild lapp vid namn Spjellam i Mavasvuoma lappby sköt en 
gång en annan lapp, vars hustru han ville ha. Man sökte men fann inte 
liket. Länsmannen och en rad karlar gav sig upp till Spjellarn, som var 
misstänkt hade gjort dådet. De bad honom följa med och söka. Han ville 
gå åt ett håll. Naturligtvis gick de tvärt emot och fann i en bäck något vitt, 
som visade sig vara en "bot" av vitt skinn på den mördades lappskor. 
Spjellam tvingades gå ned i vattnet och bära upp liket, som sedan frakta
des till Arjeplog jämte Spjellarn. Han häktades men bekände ingenting. 
Tingsdomar Sternberg skriver i sina anteckningar att han en dag gick till 
Spjellarn i hans cell och sade plötsligt: "Men var lade du bössan". Han 
svarade överrumplad: "Bakom en sten". Och så fick han bekänna. Han 

546 Ur arkivet rörande Centralfängelset Lån gholmen, Jo urnal över avlidna fångar, D III, till
handahållet vid Stockholms Stadsarkiv. 
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fördes ned till Varbergs fästning. På vägen leddes han som en hund med 
halsjärn om sig och i en kedja och när han vilade hos gamle Burman i 
Kallön slogs en krampa i köksgolvet om kedjan och han fick ligga där på 
golvet. På morgonen bröt de upp krampan och gick vidare.547 

Namnet på den av Wallquist beskrivne gärningsmannen tycks vid en första 
anblick avse någon annan än den Snuonk vi redogjort för ovan, eller var 
kanske 'Spjellarn' ett smek- eller öknamn? Sådana förekom av allt att döma 
tämligen allmänt bland samer vid den tid det här är frågan om.548 Vi kan 
utifrån samstämmiga detaljer i Wallquists berättelse och i det ovan refere
rade målet sluta oss till att Snuonk och 'Spjellarn' med all sannolikhet var 
identiska personer. Detta gör att det även blir intressant att jämföra den 
version som Wallquist presenterar med den som framträder i rättegångs
handlingarna. Flera av de detaljer som Wallquist omnämner saknas helt, 
eller är annorlunda framställda, i de rättsliga handlingarna. En sådan detalj 
gäller var man fann kroppen efter den mördade. I Wallquists version fann 
man den i en bäck, medan den enligt tingsprotokollet blev funnen i en sjö. 
Vidare nämner Wallquist att de som fann kroppen först uppmärksammat "en 
'bot' av vitt skinn på den mördades lappskor" i vattnet, en detalj som över
huvudtaget inte finns omnämnd i rättegångsprotokollet. Ej heller fanns 
någon notering om att Snuonk, överrumplad av en fråga om var hans bössa 
fanns, skulle ha svarat "[b]akom en sten", och att han därefter skulle ha fallit 
till föga och erkänt. En sådan detalj skulle knappast förhörsledaren Bucht ha 
undanhållit tinget. I själva verket tycks Snuonk, att döma av tingsprotokollet, 
ha varit betydligt mer förslagen och svår att överbevisa än vad Wallquist 
försöker ge sken av. Det finns anledning att mot bakgrund av detta fråga sig 
varifrån hans uppgifter härstammar? Wallquists framställning tycks nämli
gen få prägel av en försköning av de roller som exempelvis länsmannen och 
domaren kom att spela gentemot den tilltalade. I Wallquists framställning 
framskymtar att han tagit del av häradsdomaren Stjembergs egna anteck
ningar. I så fall skulle Sternberg mycket väl ha kunnat ligga bakom denna 
förskönande tendens. Däremot verkar Wallquist knappast ha tagit del av 
rannsakningshandlingarna trots att han borde ha haft tillgång till dem. Andra 
element i hans framställning, exempelvis de som berör beskrivningen av 

547 Wallquist 1984:134-135 
548 Sara Ra nta-Rönnlund ger för övrigt en provkarta av exempel på de tta i sina böcker. 
Prästen och sam emissionären Petr us La estadius, som för övr igt had e sam er i sin släk t på 
mödernesidan, nämner följande: 'V.../ [D]e flesta Lappar i de nordligaste trakterna af Arieplog 
samt alla i Joc kmock och Qvickjock, förmodligen äfven längre norrut, hafva öknamn. Dessa 
gifvas för någon utmärkande egenskap eller gerning och ä ro sällan hedersamma, utan vanli
gen mer eller m indre inf ama, ofta lik väl hva rken af ond el ler god bety delse sam t ej sällan 
endast afkortningar eller modificationer af det rätta namnet". Laestadius 1831/1977:152-153. 
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'Spjellarns' transport till Varberg, kan å andra sidan bygga på traderingar 
som levde kvar länge efter Snuonks avfärd till sitt livstidsstraff. För övrigt 
sändes Snuonk inte till Varbergs fästning, en i och för sig vanlig destination 
för livstidsdömda fångar, utan till Långholmen denna andra och sista gång. 

Vi återknyter nu till inledningen av detta avsnitt genom att beröra såväl 
Snuonks tidigare familjesituation som hans renägande. Vi kan då konstatera 
att Per Larsson Snuonk gifte sig 1871 med Marget Persdotter Ruong, född 
1843, och således tio år äldre än sin make. Margets föräldrar var Per 
Andersson Ruong, född 1814, och gift 1838 med Brita Nilsdotter, född 1818. 
Per Larsson Snuonks hustru, som dog i förtid redan 1875, var i själva verket 
äldsta syskonet som nådde vuxen ålder till den Lars Petter Ruong, född 
1851, som sedermera blev Per Snuonks mordoffer. Det faktum att Per 
Snuonk tidigare varit gift med äldsta systern till Lars Petter Ruong finns 
överhuvudtaget inte omnämnt i rättegångshandlingarna.549 

Det källmaterial som anlitats här ger oss inga möjligheter till att utreda 
ägandeförhållandena bland de ovan uppräknade personerna. Det enda vi med 
någon visshet kan säga är att mördaren Per Snuonk och mordoffret Lars 
Petter Ruong uppenbarligen innehade och skötte en renhjord tillsammans. 
Denna uppgift finns angiven i rättegångsprotokollen och står där dessutom 
oemotsagd. Möjligen var deras gemensamma ägande av hjorden ett resultat 
av det släktskap som fanns mellan de två. Man kan anta att den endast 18-
årige Per Snuonk, i samband med att han ingick äktenskap med Marget 
Ruong, kom i besittningsrätt till en renhjord som hans maka - enligt samisk 
sedvänja som äldsta barn och oavsett kön - hade ärvt från sina föräldrar. 
Man lan dessutom förmoda att Per Snuonk före äktenskapet tjänat som 
samedräng och då skött släkten Ruongs renhjord. Att en förhållandevis ung 
man gifte sig med en betydligt äldre kvinna - en företeelse som inte var 
ovanlig bland samerna i Piteå Lappmark - hade i allmänhet sin upprinnelse i 
att den yngre mannen skötte den äldre kvinnans renhjord. Antagandet består 
således i att Ruongs och Snuonks gemensamma renhjord kan sättas i sam
band med det släktskap som förekom mellan kontrahenterna i detta mord
fall.550 Per Snuonk blev antagligen såsom make delägare i renhjorden när han 

549 Personuppgifter och uppg ifter om släk trelationer är h ämtade ur Ar jeplogs Lappmarks-
församlings kyrkoarkiv, husförhörslängdema AI:3, s 208 och A I:4, s 184 och 269, p å micro 
fiche vid Forskningsarkivet, Umeå Universitet. 
550 Så här kommenterar von Düben förekomsten av makar bland samerna i olika åldrar: "Ehu
ru va nligen "kaka söker m aka", rik gifter sig med rik, ingås dock äfven andra partin. Mest 
dock så att en rik enk a gifte r sig med en ung ras k dr äng, för att ha fva någon som skö ter 
hjorden och skyddar henne mot efterhängsna friare; en rik enkling med en ung flicka, för att 
blifva ompysslad" (von Düb en 1873:195). His torikern Rog er Kvist anför dessutom ut ifrån 
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gifte sig med Marget Ruong, och fick besittningsrätten över den när hans 
maka och Ruongs syster dog. Kan det kanske ha funnits ett ägodelningsavtal 
om att renhjorden skulle bli föremål för ett delägarskap mellan Snuonk och 
den avlidna makans yngre broder, som vid Marget Ruongs död var knappa 
24 år gammal och således i stort sett jämngammal med Snuonk? Om dessa 
antaganden är riktiga kan Snuonks åtrå till Ruongs hustru komma i en delvis 
annan dager än den som framträder i vittnesutsagorna. Då skulle Snuonks 
motiv, med den tidens sätt att se det, säkerligen också framstå i en annan och 
i ett samiskt perspektiv om möjligt ännu sämre dager med tanke på att släkt
band och känslan av samhörighet med sin släkt, som den inledningsvis 
beskrevs, betraktades som central i den fjällsamiska kulturen. 

Avslutning 
Ett allmänt intryck är att det grova våld med dödlig utgång med samer som 
gärningsmän inte skiljer sig på några avgörande punkter från motsvarande 
våld i andra delar av landet under samma period. Dessutom var grova vålds
brott med samer som inblandade relativt få till antalet men dock i hög grad 
knutna till Piteå lappmark. Om denna geografiska koncentration var struktu
rellt betingad, eller om den berodde på mer eller mindre tillfälliga omständ
ligheter av närmast individuell karaktär, är svårt att ha någon uppfattning om 
utifrån de fall som studerats. Sannolikt är förklaringarna skiftande och täm
ligen komplexa utan att man kan sätta fingret på någon enskild faktor. Vad 
man kan se är att våldsbrotten i denna del av Q ällvärlden i första hand hand
lade om uppgörelser mellan medlemmar inom den samiska kulturen, oftast 
inom byagemenskapen och huvudsakligen mellan män. Målet mot Johan 
Nirpi måste i detta sammanhang betecknas som unikt. Såväl motivet, kontra
hentemas inbördes relation liksom det faktum att dådet ägde rum inom en 
annan fjällregion, Jukkasjärvi Lappmarksförsamling, skiljer detta fall från de 
andra. Endast i detta fall var dessutom en icke same mordoffer. 

Man kan konstatera att de motiv som knyts till de grova våldsbrotten bland 
samema får en sparsmakad, rent av torftig, endimensionell framtoning i 
domshandlingama, som kan antas förmedla vad förhörsledaren, åklagaren, 
via sina frågor ville hävda låg bakom brotten. Antingen antogs de vara för
övade för 'snöd vinnings skull', av åtrå till någon kvinna, eller helt enkelt 

sina stu dier av ren nomadiska sam hällets förändring i Tuorpon och Sirk as sa mebyar 1760-
1860 att "[h]uvudtendensen är / ... / att ä ktenskapen [bland samer] ingicks utan hänsyn ti ll 
ekonomisk status. Fam iljer med olika förmögenhet uppfattade sig in te som socialt ojämlika. 
Förmodligen insåg de sig ha likartade sociala och ekonomiska intressen. Den sociala närheten 
var alltså stor" (Kvist 1989:43). 
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som en följd av förövarens 'mordiska sinnelag'. Ofta nöjde sig således rätten 
med att peka på ett enda motiv som grund för 'mordhandlingarna'. Man 
skulle kunna hänföra detta till de tolkningsproblem som antyddes ovan. De 
motiv som åberopades av gärningsmännen, eller de man skulle kunna utläsa 
'mellan raderna', hade sin grund i upplevda oförrätter. I det sist refererade 
målet mot Per Snuonk har vi med hjälp av kompletterande uppgifter dess
utom kunnat peka på att även andra, mer äganderättsliga, motiv kan ha legat 
bakom det grova våldet. Mot bakgrund av att motivbilden blir så endimen-
sionellt framställd finns anledning att tro att bristande kulturkompetens 
spelat in. Man kan ju tänka sig att det grova våldet inom denna kultur liksom 
annorstädes till stor del hade sin grund i någonting mer subtilt, som att någon 
till exempel sökte skydda eller upprätta sin heder visavi någon annan. 

Man kan trots allt peka på åtminstone en viktig skillnad mellan de våldsdåd 
som förekom i den samiska fjällvärlden och dem som återfanns på den 
svenska landsbygden i övrigt. Bland våldsdåden inom samesamhällena sak
nas nära nog helt - och förmodligen av naturliga skäl - de hastigt uppkomna 
konflikter som urartade till häftiga tumult mellan främlingar, exempelvis 
mellan tillfälligt bekanta i dryckeslag. Dessa 'ytterlighetsfall' i bondesam
hället, som tom kunde leda till att någon 'i hastigt mod' dräpte någon 
annan, tycks helt enkelt inte ha förekommit bland de renskötande samerna. 
De konflikter som föranledde våldsdåden bland samerna ger snarare intryck 
av att ha varit av tämligen långvarig karaktär. Det rör sig då om konflikter 
som efterhand stegrades i intensitet för att ibland leda till ett avgörande 
genom att någon slog ihjäl sin kontrahent. Om motiven var 'sociala kon
struktioner', som i efterhand framställdes av vittnena för att söka påvisa det 
rimliga i det som inträffade, är svårt att avgöra med den tidsd istans vi idag 
har till händelserna. Faktum är dock att befolkningen inom de byar där 
våldsdåden inträffade tycks ha känt varandra tämligen väl, även om tillvaron 
för flera av de inblandade av allt att döma var tämligen marginaliserad. 

I några av fallen finns kvinnor inblandade. Dock är en kvinna endast i ett fall 
inblandat i själva våldsutövandet.551 Snarare tycks kvinnorna vara perifera i 
relation till morden och dråpen. Ofta framträder de tilltalade gärnings
männen även i denna del av landet som våldsbenägna awikare. Vittnes
beskrivningarna tyder på att de dessutom ofta sågs som awikare i såväl 
mentalt som socialt avseende. Den sociala skiktningen inom den renskötande 
samekulturen kommer bl a till uttryck i rättegångsmaterialet via de redovis
ningar av 'levnadsomständigheter' som regelmässigt förekom i samband 
med att tilltalade gärningsmän skulle dömas. Vittnesmålen ger dessutom 

551 Dett a fall finns ej beskrivet i denna bok. 
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goda inblickar i hur socialt avvikande, och i social mening missaktade, indi
vider i den samiska kulturen betraktades av det omgivande samesamhället. 
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AVSLUTNING 
- REFLEKTIONER ÖVER DET 

GENERELLA OCH DET SPECIFIKA 
Bland de socialhistoriker som har haft ambitionen att spegla den svenska 
sociala strukturen, har det under de senaste decennierna ofta setts som en 
förebildlig utgångspunkt att ta sig an historien 'underifrån'. Man har därmed 
strävat efter att avhjälpa vad vissa historiker har betraktat som brister i den 
förhärskande svenska historiska forskningen, som man ofta ansett vara 
alltför inriktad på att belysa svensk överhet, förvaltning och administration, 
d v s på att skriva historia ovanifrån.552 Denna bok kan åtminstone delvis 
sägas närma sig de sociala förändringsprocesserna på ett likartat sätt som de 
som förespråkat historia underifrån. Visserligen har de empiriska utgångs
punkterna här varit tämligen enahanda. I och med att de händelser som 
boken kretsar kring berör grova våldsbrott med dödlig utgång har källmate
rialets kärna av naturliga skäl främst utgjorts av rättegångsprotokoll. Men 
genom att olika sociala miljöer strategiskt valts ut för att spegla skiftande 
livsbetingelser, och genom att människor som befolkat dessa miljöer 
åtminstone indirekt fatt komma till tals via vittnesförhör och partsinlagor, 
har ett mångskiftande panorama över folk och händelser i 1800-talets 
Sverige kunnat återges och analyseras. 

I underrubriken till det projekt som utgör bakgrunden till boken - 'mot en 
diskursens ordning?' - förespeglas emellertid delvis även ett ovanifrån-
perspektiv. Den skrivande svensken var fram till slutet av 1800-talet nära 
nog uteslutande en person som representerade överheten, medan mottagaren 
ofta förutsattes vara 'den vanlige medborgaren'. När händelserna i denna 
bok utspelade sig var den svenska befolkningen i huvudsak läs- men inte 
skrivkunnig. En omständighet som man därför inte kommer ifrån är att 

552 Utgångspunkten har bl a ut nyttjats som rubrik på två antologier med bidrag från ett antal 
historiker. Se Broberg, Wikander och Å mark 1993; 1994. Även artiklar med denna titel h ar 
förekommit. Se Gaunt 1986 och Nordin 1996. Tanken med dessa antologier och artiklar var, 
något förenklat, att diskutera och åskådliggöra forskningsstrategier som gick ut på att fånga in 
sociala förändringsprocesser som knö t an till vanli gt folk, der as va rdag, deras tankar oc h 
ambitioner. 
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budskap i allmänhet förutsattes gå endast i en riktning. Vad den svenska 
allmogen tyckte och tänkte finns dock endast representerat indirekt.553 

De diskurser som i efterhand kan blottläggas upprätthölls m a o huvudsak
ligen av överhetsaktörer. Det är således huvudsakligen prästers, läkares, 
massmediarepresentanters och inte minst rättsliga funktionärers åsikter och 
uttryck som kommer fram i de rättsfall som vi har studerat. Genom att låta 
domböckernas innehåll framträda i relation till andra källor som husförhörs-
längder och journalistiska texter - som forvisso även de skapats av överhets
aktörer - kan man dock teckna bilden av ett samhälleligt och normativt ram
verk. Det är mötet mellan detta ramverk och de människoöden och miljöer 
som aktualiseras av brottsfallen som är den springande punkten i våra 
analyser. Det är här som förtjänsterna med en ansats där starkt avvikande 
händelser ses som strategiska instrument för att blottlägga sociologiskt 
intressanta sammanhang framträder. 

När man som sociolog befattar sig med skiftande sociala fenomen, uppstår 
helt naturligt den allmänna frågan om vad man egentligen vill säga med de 
data och analyser man presenterar. I denna bok utgör alltså brottet ett sådant 
centralt socialt fenomen. Givetvis kan man förhålla sig till detta fenomen på 
lite olika sätt. Vi kan här bl a urskilja följande övergripande förhållningssätt. 
Man kan: 

• Utgå ifrån brotten i sig och försöka förklara varför de som fenomen fått 
den utbredning, omfattning och karaktär de har i tidrummet. Ett sådant 
förhållningssätt skulle närmast kunna hänföras till disciplinen krimi
nologi. 

• Betrakta det sociala fenomenet brott som en av flera tänkbara indikatorer 
på förekomsten av olika typer av sociala problem. Här är vi närmast inne 
på en Durkheim-inspirerad sociologi som syftar till att med hjälp av 
socialstatistik och kausala modeller kartlägga sociala mönster och 
sammanhang. 

• Betrakta brottet som en av flera möjliga händelser som skulle kunna 
ligga till grund för att tolka komplexa sociala kulturella sammanhang där 
såväl aktörer som strukturer kan utgöra viktiga analytiska beståndsdelar. 
Här kommer man in på vad som kan etiketteras som en Weber-inspi-
rerad sociologi med rötter i en humanistisk hermeneutisk tradition där 
det mentala och det ändamålsstyrda handlandet utgör viktiga hörnstenar. 

553 Här kan dessutom tilläggas att såväl tilltalade som vittnen i de mål som ägde rum i Torne
dalen och i regioner med öve rvägande sam isk bef olkning förde sin tala n på an dra spr åk, 
finska eller samiska. 
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Det är med utgångspunkt i det sist redovisade förhållningssättet som man 
skall betrakta denna bok. Detta kan utvidgas med utgångspunkt i följande 
resonemang: Den händelse som brottet utgör kommer på olika sätt att alstra 
andra händelser och utgöra grunden för allehanda sociala reaktioner och 
aktioner. Genom dessa, som ger skriftliga avtryck i form av mer eller mindre 
formellt utformade och standardiserade myndighetsutsagor, synliggörs åsik
ter, värderingar och ofta även tämligen komplexa sociala sammanhang, som 
annars skulle vara svåra att få klarhet i. 

OM DET GENERELLA OCH DET SPECIFIKA 
Kapitlen i denna bok är i stor utsträckning essäistiskt skrivna och kan av 
detta skäl var för sig betraktas som relativt fristående framställningar inne
hållande dels allmänt hållna inledningar, dels källnära presentationer av 
empiri och slutligen separata avslutande analyser och diskussioner. Oavsett 
detta finns anledning att avslutningsvis presentera några generella drag som 
de olika fallen i boken inbegriper. Innan detta görs diskuteras några analy
tiska utgångspunkter. 

Ett tänkbart analytiskt grepp när det gäller såväl tidsdimensionen, som 
frågan om vad som skulle kunna betraktas som historiskt specifikt eller av 
mer generell natur, är att man liksom den tyske sociologen och samhälls-
filosofen Georg Simmel använder sig av begreppet 'social form'. För 
Simmel gällde det kanske i första hand att i ett akademiskt sammanhang 
motivera sociologin som eget ämnesområde i förhållande till exempelvis 
historia. Det gällde att visa på sociologiämnets speciella tematik i en tid när 
allt tycktes vara statt i förändring och få aspekter av samhälleligt liv tycktes 
stabila och möjliga att förstå med hjälp av några få enkla vägvinnande be
grepp. Men Simmels allmänt kvalitativa förståelse av samhällsvetenskaplig 
forskning och reflektion över dess möjligheter bildar även utgångspunkt för 
någonting annat. Genom att fråga sig hur samhälleligt liv överhuvudtaget är 
möjligt, och i detta sammanhang reflektera över vad som är tids- och rums-
specifikt å ena sidan och vad som måste betraktas som basala former för 
socialt liv, öppnade Simmel även möjligheterna för att diskutera kvalitativt 
framställda sociala fenomen i såväl generella som specifika termer. 

Med ledning av fallbeskrivningarna ges dessutom möjligheter till att i 
närmast idealtypisk form, i Webers anda, framställa det sätt på vilket skift
ande sociala fenomen framträder i 1800-talets Sverige. Man kan exempelvis 
jämföra hur fenomen relaterade till allmänna sociologiskt relaterade begrepp 
- som t ex social relation, grupp, social klass, social kontroll, sanktion, 
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socialisation, kön, kultur samt olika former av mobilitet - framträdde på 
landsbygden med hur fenomenen kom till uttryck i den framväxande 
industristaden. Genom detta ges både möjligheter till att reflektera över vill
kor för socialt liv överhuvudtaget, till den sociala förändringens och moder
nitetens mer generella beståndsdelar och till att utveckla en förståelse för 
vilka faktorer i det sociala livet som var relaterade till förutsättningar och 
omständigheter som var knutna till speciella miljöer och sammanhang. 

Trots att den typ av data som presenteras i de olika kapitlen således ger 
möjligheter till att belysa fenomenet 'grov våldsbrottslighet' statistiskt, har 
denna form av inriktning alltså inte varit vår utgångspunkt. Det analys
underlag som finns presenterat i boken ger endast i begränsad utsträckning 
utrymme för att åstadkomma generella utsagor om våldsbrottens utbredning 
och karaktär även om några resonemang av den karaktären har framskymtat 
här och var. Ett sådant exempel rör diskussionen om sambandet mellan det 
grova våldet med dödlig utgång och alkoholkonsumtionen i landet under 
1800-talet. Om alkoholen och dess koppling till det grova våldet har vi 
skrivit en hel del i flera av kapitlen. Ett principiellt resonemang kring sam
bandet mellan alkoholförtäringens omfattning och brottslighet, både som 
generell förklaringsgrund och som utgångspunkt för att förklara utfall i en
skilda fall, finns i kapitel 8 och mordet på spritlangaren i tornedalsbyn 
Niemis. Man kan nog utan överdrift hävda att många händelser som skildrats 
i fallbeskrivningarna har varit tämligen alkoholbemängda. Utan att därmed 
basera antagandet om alkoholens relation till det grova våldet på kvantitativa 
data, kan man bl a utifrån nämnda tomedalsfall med fog hävda att den på 
sina håll omåttliga brännvinskonsumtionen helt enkelt var ett socialt problem 
med svåra följder för en stor del av den svenska befolkningen under 1800-
talet. 

Men även andra slutsatser av generell natur kan åtminstone postuleras uti
från det urval av fall som återgetts i denna bok. Exempelvis kan man på goda 
grunder hävda att brottslighetens omfattning och karaktär framträdde i andra 
skepnader på den svenska landsbygden än i den framväxande moderna 
staden. Här måste man visserligen beakta att Sverige i hög grad under hela 
1800-talet var att betrakta som ett jordbruksland. Städerna var med interna
tionellt mått mätt synnerligen små med Stockholm som enda undantag. Å 
andra sidan kom en och annan av de andra städerna att växa betydligt under 
1800-talets senare del, och dessa städer speglade en begynnande tendens till 
urbaniseringen som för detta land egentligen blev ett 1900-talsfenomen. Vi 
kan dock konstatera att den stad vi har studerat här, Göteborg, statistiskt sett 
och med hänsyn till invånarantalet uppvisade förhållandevis få grova vålds
brott under 1800-talet. De fall som trots allt förekom där illustrerar dock en 
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del av de problem som är förknippade med snabbväxande befolkningscentra. 
Den begynnande bostadssegregering med vidhängande sociala klyftor och 
den rotlöshet bland nyligen inflyttade, som kan sägas utgöra följder av en 
urbanisering av tämligen modernt snitt, illustreras exempelvis genom de fall 
som finns redovisade i kapitel 4, som baseras på fall uteslutande från Göte
borg. 

Det grova våldet var dock i hög grad ett landsbygdsproblem i Sverige under 
1800-talet. Detta är ett mönster man även kunnat urskilja i andra europeiska 
länder. Vidare kan man konstatera att Sverige i ett internationellt perspektiv 
de facto var ett land med förhållandevis få våldsbrott per capita, även om 
man räknar in den svenska landsbygden. Oavsett detta har mord- och dråp
fallens fördelning regionalt visat att vissa regioner har haft en förhållandevis 
stor mängd grova våldsbrott. Bland annat har en hög relativ andel sådana 
brott koncentrerade till lappmarks- och tornedalsförsamlingarna inom Norr
bottens län under 1800-talets två sista decennier kunnat påvisas, utan att det 
varit meningsfullt att med data som står till buds kunna förklara eller ens 
spekulera i vad som ligger bakom detta förhållande. En företeelse som de 
grova våldsbrotten på den svenska landsbygden blottlägger är den höga grad 
av informell social kontroll som förekom där. I kapitel 3 ges två illustrativa 
exempel - det ena från genuin norrländsk landsbygd och det andra från en 
norrländsk sågverksmiljö - på hur lokalbefolkningen energiskt och tämligen 
omgående när ett uppseendeväckande brott inträffat kom att inskrida i soci
ala och rättsliga sammanhang där den formella kontrollen representerad på 
det lokala planet av länsmannen och eventuellt fjärdingsmannen tycktes vara 
i behov av assistans. 

BROTTSLINGEN OCH SAMHÄLLET 
Det finns här i bokens avslutning anledning att gå tillbaka till projektets 
huvudtitel, dvs 'Brottslingen och samhället'. Vi kan inleda med att ta upp 
det begrepp som motsvarar den första delen av denna rubrik, brottslingen, 
och övergripande framställa hur denne — i denna bok mördaren och dråparen 
- betraktades, genom att anknyta till det föregående resonemanget om 
överhetsperspektiv. Vi kan i den diskussion som följer även överskrida de 
ramar som ryms i begreppet 'brottsling' och fråga oss vad olika slag av reak
tioner betydde när det gällde hur den enskilde och dennes sociala omgivning 
generellt betraktades, d v s i termer som antingen förlägger sådana resone
mang till individen eller som tar omgivnings- eller samhällsrelaterade för
klaringar i beaktande. 

453 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Vid de brottmål som utspelade sig i 1800-talets härads- och rådhusrätter var, 
som framgått av fallbeskrivningarna i boken, utrönandet av den tilltalades 
motiv ett viktigt och ständigt återkommande inslag. Via de frågor som ställ
des till den tilltalade, via de slutsatser man drog utifrån svaren på dem samt 
via de straffpåföljder som avkunnades, får man en hel del inblickar i hur 
detta sekels överhet tänkte och agerade vid bedömningar av de tilltalade och 
deras 'sinnelag'. I korthet kan man säga att två perspektiv på hur man förhöll 
sig till denne har utkristalliserats: 

Å ena sidan kunde problemet förläggas till den enskilda individen. I brott-
målsprocessema gällde det mot bakgrund av ett sådant perspektiv att försöka 
utröna vad felet bestod i för att påföljden skulle stå i överensstämmelse med 
gärningen. Om den dömande instansen fann att gärningsmannens sinnelag 
varit av sådan beskaffenhet att denne skulle ha kunnat ha för avsikt att döda 
någon annan person, eller om det ansågs finnas anledning att tro att andra 
brottsliga gärningar som tillgreppsbrott skulle komma att upprepas, gällde 
det helt enkelt att oskadliggöra denne. Samtidigt utnyttjades bestraffningen 
för att visa allmänheten vad som väntade den som satte sådana avsikter i 
verket. Det strafftänkande som genomsyrade de svenska domstolarna under i 
princip hela 1800-talet byggde i första hand på vedergällning enligt ett 
gammaltestamentligt sätt att förhålla sig till den för brott falide, och i andra 
hand på allmänpreventiva idéer. Visserligen kan sägas att straffpåföljderna 
för våldsbrott med dödlig utgång samt för rån och 'röveri' efterhand 
humaniserades i och med att dödsstraff och andra kroppsbestraffningar allt
mer kom ur bruk. I allmänhet utdömdes i stället livstidsstraff för dem som 
förövade sådana brott. Dessa livstidsstraff kunde endast i viss utsträckning 
leda till frigivning och i så fall efter förhållandevis långa tider på fängel
serna. Man kan då fråga sig vad detta sätt att resonera betydde i mer gene
rella termer. Man inser då snart att man ofta fokuserade på egenskaper som 
antogs vara förborgade i den enskildes egen personlighet eller karaktär. Alla 
resonemang som rörde orsaker eller skuldfrågor blev förlagda uteslutande till 
den enskilde. Detta perspektiv företräder alltså en i huvudsak pessimistisk 
människosyn. 

Å andra sidan kunde man inrikta sig mot individens uppväxt. Vi kan exem
pelvis redan i de domar som avkunnades mot de två samepojkarna, som 
omtalas i kapitel 5 och som 1839 tog livet av sin far, finna att påföljden 
anpassades efter pojkarnas ålder och med tanke på vad man i den tidens anda 
ansåg att pojkarna saknade, nämligen en handgriplig uppfostran som skulle 
kunna ge dem insikt om att de gärningar de gjort var felaktiga. Efterhand 
finner man ett allt större intresse bland de dömande instanserna för de till
talades uppväxtförhållanden. Föräldrarna som uppfostrare hamnar alltmer i 
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fokus. Visserligen fanns redan tidigare inslag i rannsakningarna infor rätten 
där den tilltalade 'med egna ord' fick berätta om sina 'levnadsomständig
heter'. Fram till de sista decennierna av 1800-talet kan dock detta inslag 
främst ses som ett tämligen formellt inslag i domstolsprocessen utan egent
liga återverkningar på de straffpåföljder som avkunnades. Men under seklets 
sista decennier gör inslag som rör bakgrundsfaktorer allt större insteg i dom
stolarna. Vittnen, som inte enbart utfrågas om omständigheter som knyter an 
till den brottsliga gärningen eller för att utröna den 'sinnebeskaffenhet' som 
den tilltalade kunde ha haft i anslutning till den, inkallas i allt större utsträck
ning. Dessa utfrågas ofta om aspekter som berör den tilltalades uppväxt- och 
hemförhållanden. Vad betydde nu detta i mer generella termer? Med ut
gångspunkt i det ovanstående skulle man kunna säga att myndigheter, i en i 
dubbel mening positiv anda, i allt större utsträckning kom att tillskriva om
ständigheter som låg utanför den enskildes egen kontroll betydelse. Att på 
detta sätt synliggöra 'sociala problem' kan därmed dels tolkas som att 
människosynen utvecklats till att bli allt positivare och dels som tecken på 
att 'överheten' fann det möjligt att 'rationellt' påverka sociala miljöfaktorer, 
som tidigare betraktades som mer eller mindre naturgivna. 

Vi kan sedan övergå till att peka på den senare delen av projektets 
huvudrubrik; samhället. Begreppet inbegriper i sociologisk mening i stort 
sett allt som går att relatera till vad som brukar hänföras till de ekonomiska, 
politiska, kulturella och sociala aspekterna av vårt gemensamma liv. 
Begreppet är således synnerligen mångfacetterat. Tre begrepp skulle med 
hänvisning till gängse föreställningar om 'det gamla bondesamhället' kunna 
utnyttjas för att beteckna bilden av det svenska 1800-talssamhället. Detta 
samhälle skulle kunna sägas vara både traditionellt, organiskt och hierarkiskt 
tänkt och sammansatt. Denna bild måste dock nyanseras när man utifrån 
fallbeskrivningarna betänker på vilket sätt exempelvis den svenska admi
nistrationen lokalt, regionalt och nationellt var utformad. 

Tidsmässigt har det svenska samhället i denna bok belysts under en tids
period som motsvarar 75 år. Detta måste betecknas som en tämligen lång 
tidsrymd, inte minst om man betänker att belysningen skett med sociologers 
ögon och analysverktyg. Perioden täcker med de flesta mått mätt, dessutom 
både ett historiskt intressant och centralt skede i svensk historia genom att 
den inrymmer övergången från ett genuint jordbrukssamhälle till ett modernt 
samhälle som i allt större utsträckning kom att urbaniseras, industrialiseras 
och sekulariseras. Detta gör att åtminstone den bild som epitetet 'tradi
tionellt' ger bör problematiseras. Denna problematisering kan dels ta sin 
utgångspunkt i hur stadskulturer manifesterades. Kapitel 4 med fall från det 
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snabbt växande Göteborg ger flera illustrationer till hur en stadskultur med 
moderna sociala drag växer fram. Men även en så pass liten stad som Härnö
sand under 1880-talet inbegriper, som det andra illustrativa fallet i kapitel 2 
ger prov på, drag av den ensamhet och anonymitet som exempelvis Simmel 
såg som karaktärsdrag för moderna urbana centra. 

En sådan problematisering bör dock även inbegripa de regioner av landet 
som måste betecknas som företrädesvis rurala. Redan i det inledande kapitlet 
poängterades det faktum att många inslag i den administrativa uppbygg
naden av landet med fördel kunde analyseras utifrån begreppet rationalitet. I 
själva verket är detta begrepp applicerbart på svenska förhållanden långt 
innan industrialism, sekularisering och urbanisering kom att inverka på 
samhällsbilden. Bilden av Sverige under exempelvis 1800-talet är således 
inte helt lätt att inpassa i enkla kategoriska termer av antingen traditionellt 
eller modernt. Inslag som vi idag förknippar med det moderna, som exem
pelvis byråkratisering, utgjorde inslag i svensk administration redan århund
raden tidigare, vilket ju det inledande illustrativa fallet i kapitel 1 visar. 
Andra inslag som egentligen pekar framåt mot en ny, modern tid finns 
representerade i flera av de andra redovisade fallen. De alltmer omfattande 
kontakterna mellan lokalbefolkning och individer som representerar andra 
miljöer än de lokala illustreras inte minst i de redovisade fall som exempel
vis rör de manliga arbetslag som återfinns i kapitel 7. I dessa fall kan man 
även mer än skönja framväxandet av en klassidentitet som är relaterade till 
utsocknes arbetare och som står i bjärt kontrast till den identitet som den 
lokalt bundna befolkningen har. Samtidigt kan man inte bortse ifrån att andra 
inslag - exempelvis den ovan påtalade starka informella kontrollen - som 
snarare pekar mot det organiskt och traditionellt tänkta kom att prägla 1800-
talets bondesamhälle. Ett annat exempel på detta utgörs av religionens roll i 
upprätthållandet av social ordning, och utnyttjandet av ett närmast mekaniskt 
strafftänkande genom avskiljandet, inkapaciterandet och/eller oskadliggöran
det av den som förövade grova brott. 

Det finns anledning att i generella termer reflektera ytterligare över det sam
hälle som vi som sociologer har mött i de olika kapitlen i boken. Det är, i 
förbigående sagt, dessutom ett samhälle som sällan har blivit föremål för 
svenska sociologers intresse annat än som referenspunkt för att förstå inslag i 
det moderna industrisamhället. 

Genom att ta upp såväl rena stadsmiljöer som jordbruksbetonade miljöer 
med ett och annat inslag av industrialism, har en av avsikterna med boken 
varit att uppmärksamma olika aspekter av det förändringens tidevarv som 
1800-talssamhället representerade för Sveriges vidkommande. Det säger sig 
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självt att någon helt entydig bild av detta förändringsförlopp inte har kunnat 
gestaltas med utgångspunkt i de brottsfall som analyserats. 

Sverige har i olika sammanhang framställts som förhållandevis homogent 
map exempelvis befolkningsstruktur, etnicitet och kulturformer. Denna 
föreställning, som måste betecknas som seglivad, har gällt det moderna 
Sverige men kanske i ännu högre grad det 'traditionella' och rurala Sverige. 
Vad som med anledning av detta slår en som sociolog är hur pass vitt skilda 
sociala miljöer som i själva verket kunde rymmas inom denna föregivet 
homogena samhällsformation som Sverige antogs vara under 1800-talet. 
Jämförelser mellan de sociala miljöer som speglats i de olika kapitlen ger i 
själva verket anledning till att något ifrågasätta 'homogenitetstesen'. Detta 
gäller inte bara om man beaktar de sociala miljöer som måste betraktas som 
geografiskt och kulturellt perifera, som exempelvis den huvudsakligen av 
samer befolkade fjällvärlden eller den i första hand finskspråkiga och i hög 
grad socialt skiktade Tornedalen. Det gäller även om man beaktar andra mil
jöer, vare sig de var präglade av föreställningar och verksamhetsformer hos 
frälsebönder på Närkeslätten, hos kust- eller skogsbönder i Norrland, hos 
medlemmar i de arbetarkollektiv som bidrog till att den svenska infrastruk
turen utvecklades eller hos de socialt utslagna och marginaliserade runt om i 
landet. 

Här ställs man inför ett analytiskt dilemma. Alla dessa sociala miljöer blev 
nära nog uteslutande skildrade via överhetens 'standardiserade ögon'. Detta 
kan i själva verket vara grunden till att homogeniseringstesen fått ett sådant 
genomslag. Vad som i allmänhet har belysts bland, företrädesvis sociolo
giska, forskare är snarast skillnader i sätt att tänka och verka mellan bonde
samhällets befolkning, som fått representera det förgångna, och det urbant 
präglade moderna industrisamhällets växande massor av människor; mellan 
samhällsformer som, för att använda Webers begrepp, präglats av tradition å 
ena sidan och rationalitet å den andra. 

En fråga som lätt kan inställa sig när samhällsvetare befattar sig med histo
riska företeelser är i vilken mån vi har någon nytta av att få inblickar i hur 
folk tyckte, tänkte och agerade förr. På detta kan man ställa ett närmast reto
risk motresonemang som både har allmänna och mer akademiska implika
tioner. När nutidsmänniskan i allt väsentligt finner det mesta i det vi nu står i 
som helt nytt och speglande en ny inte tidigare upplevd tidsanda, och där 
man normalt inte tar sig tid till att reflektera över hur giltig en sådan 'unici-
tetstes' egentligen är, finns skäl till att försöka problematisera 'det unika i 
nuet'. I boken har exempelvis försök gjorts att påvisa att det förgångna inte 
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var så enkelspårigt, ensidigt eller primitivt, som den nutids- och framtids-
orienterade tycks tro. I ett såväl sociologiskt som allmänvetenskapligt 
intresse tjänar dessutom dessa studier till att, om inte pröva, så åtminstone 
illustrera och i viss mån ifrågasätta möjligheterna av att generellt anlagda 
teoretiska ansatser av sociologisk natur kan appliceras på andra samhällsför
hållanden än dem de ursprungligen emanerade från. 

Avslutande reflektioner 
Ett viktigt kriterium i bedömningen av den vetenskapliga halten i all sam
hällsforskning är hur representativ den är. Man kan därför fråga sig om de 
fallbeskrivningar och de analyser som berört grova våldsbrott med dödlig 
utgång som förekommer i denna bok sammantaget ger representativa bilder 
av hur det var förr. Svaret på en sådan fråga måste, åtminstone om man be
gränsar sig till att avse de centrala händelser som dessa beskrivningar 
emanerar från, bli negativt. Dessa typer av händelser utfördes bara av ett 
försvinnande fåtal. Sannolikt var inte heller de miljöer som omgärdade dessa 
brott helt representativa för 1800-talets Sverige. Men genom den mängd 
vittnesmål, varav många avgetts av personer som endast indirekt kom att 
vara förknippade med de ödesdigra händelser som avhandlats här, ger kapit
len i boken läsaren väsentliga bidrag till en förståelse av hur olika skikt inom 
den svenska 1800-talsbefolkningen tyckte, tänkte och agerade. Detta kan inte 
enbart ha varit begränsat till att gälla udda sociala sammanhang som hörde 
samman med ett mord eller ett dråp utan även till livsbetingelser som måste 
betraktas som ordinära. Här kan man peka på det sociala livet i ett bonde
hemman som det framstod fram till den tidpunkt då dess piga fick 'ingivel
sen' att tända eld på en del av hemmanets uthus, skildrat i inledningen till 
kapitel 5. Man får i flertalet fallbeskrivningar goda inblickar i de vardagliga 
kontakter som knöts mellan olika skikt av den svenska allmogen. I detta 
sammanhang framstår värdshusen och de årligen återkommande markna
derna, skildrade bl a i kapitel 1 och 9, som träffpunkter mellan den lokalt 
förankrade allmogen och människor från andra delar av landet. I flertalet 
fall, representerade i bl a kapitlen 1, 8 och 9, ges illustrationer till den sociala 
och ekonomiska utsatthet som skikten av obesuttna på den svenska lands
bygden i form av torpare, inhysingar och backstugusittare kom att leva 
under. Diverse sociala störningsmoment mellan den tättboende stadsbefolk
ningen och de fatala följder sådana störningar kunde få för drabbade och 
nära grannar framträder i fallbeskrivningarna från främst Göteborg i kapitel 
4 och fullkomnar bilden av ett land som inbegriper tämligen skiftande 
miljöer socialt, ekonomiskt och kulturellt. 
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Det faller sig naturligt for en sociolog att i första hand beakta aspekter i 
samhällslivet som rör olika kollektiva representationer. Olika analytiska 
grepp har därför prövats i boken, bland annat för att belysa såväl specifika 
sociala sammanhang som sociala förändringsprocesser av mer allmän karak
tär. Här har begrepp som måste betecknas som centrala i en sociologisk 
tradition för att med generaliserande syften analytiskt närma sig skiftande 
sociala fenomen i tidrummet tillämpats. Dessa begrepp bildar för övrigt 
underrubriken för boken och avser således grupp, struktur och kultur. Som 
nämnts i kapitel 8 har de två sistnämnda begreppen ofta ställts i motsättning 
till varandra men har i denna bok utnyttjats komplementärt. Här bör även 
tilläggas att genom att begreppen tillämpats i skiftande sociala miljöer, har 
även innebörden av dessa begrepp kommit att ändra karaktär. Med utgångs
punkt i dessa begrepp har det varit möjligt att lyfta upp och belysa de speci
fika sammanhang som beskrivits för att sedan accentuera mer generellt före
kommande sociala former som i sin tur sträcker sig långt utöver de enskilda 
fallbeskrivningarnas sociala ramar. 

Även om man kan konstatera att grova våldsbrott under 1800-talet i mindre 
grad än idag var ett ungdomsfenomen, tycks det vara så att de ungdomar 
som trots allt finns representerade på olika sätt förknippades med specifika 
ungdomsrelaterade problem. De bekymmer som föräldrar och andra när
stående gav uttryck för visavi ungdomar som inte motsvarade de förvänt
ningar i olika avseenden som vuxna hade mot dem, illustrerade i kapitlen 2 
med den ur sin egen hemmiljö utstötte Olof Hjelm och i flera av de refe
rerade fallen i kapitel 5, ger inblickar i en sida av denna problematik. 
Ungdomamas egna reaktioner på vuxenvärldens förväntningar speglar den 
andra sidan av problematiken. Om man dessutom pekar på exemplet med 
ungdomshelgerna i kyrkstaden runt Nederluleå kyrka som någon form av 
'temporär fristad' för ungdomar, ges via flertalet fallbeskrivningar möjlig
heter att urskilja något som liknar det som längre fram i historien mer tydligt 
har kunnat identifieras som en 'ungdomsdiskurs'.554 Ett tema, som i princip 
alltid förs på tal när det handlar om unga våldsbrottslingar, är fostran. Detta 
kan tyckas självklart, men här speglas också den tidigare nämnda idén om 
hur unga människors 'sinne' kunde - och skulle - 'tuktas', som tycks ha 
varit inflytelserik under den i boken berörda tidsperioden. Även när det 
gäller andra gärningsmän än ungdomar präglas rättssystemet, av naturliga 
skäl, av sökandet efter punkten där något 'gått snett' och fått den olycksaliga 
individen att fara ut i våldsdåd. I relation till denna problematik väcker den 
närmast olösliga gåta som rör spelet mellan social miljö och individuell 
handling särskilt intresse. 

554 Jfr Lindgren 1998a. 

459 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Man kommer via de fall som finns representerade i boken även till insikt om 
att grova våldsbrott, i likhet med de flesta andra typer av brott, i hög grad var 
en manligt relaterad företeelse och att detta förhållande stått sig tämligen 
konstant in i modern tid. I en kommande bok kommer för övrigt mer 'köns-
relaterad' grov våldsbrottslighet, dvs brott förövade av företrädare för ena 
könet gentemot företrädare för det andra, att diskuteras och analyseras när
mare. 

I en rad av fallen aktualiseras exempelvis teman som släktskap, och familj. 
Om man beaktar de olika sociala band mellan gärningsmän och offer som 
förekommit i bokens fallbeskrivning, inser man att dessa relationer i hög 
grad hänger samman med det samhälle som det här var frågan om. De 
människor som levde på 1800-talet brukar antas ha varit i hög grad bundna 
till familj och lokalsamhälle. Detta kommer också till uttryck när det gäller 
de typer av relationer som kunde finnas mellan våldsbrottsling och vålds-
offer, och när det gäller de sammanhang i vilka våldsbrotten ägde rum. Trots 
detta finns ett tämligen brett spektrum av såväl relationsmässiga som situa-
tionsmässiga variationer som gör, att man inte kan föra förenklingar när det 
gäller de sociala relationernas omfattning och beskaffenhet alltför långt. I 
själva verket omgärdas fallen av skiftande sociala omständigheter; från över
lagda mord inom familjen, exemplifierat i kapitel 5 av de två unga pigorna 
och fostersonen i Egersta och giftmordet på deras husbonde, via uppgörelser 
med fatala konsekvenser mellan medlemmar i olika grupperingar, som i 
fallet skildrat i kapitel 9 med det bråk mellan två grupperingar på ett torp i 
södra Närke som slutade med att en av de kvinnliga kombattanterna blev 
knivstucken till döds av en man i ett annat sällskap, till dråp begångna i 
hastigt uppkomna situationer mellan tidigare obekanta individer, som i fallet 
med de olika konstellationerna av skogsarbetare i de ångermanländska 
skogarna som råkade i det handgemäng som skildrats i kapitel 7. 

Vi har vid flera tillfallen i boken återkommit till den punkt där man inser att 
vissa sociala betingelser, 'tillfallesstrukturer' om man så vill, kan fungera 
som en bakomliggande och delvis förklarande faktor i relation till vissa av 
våldsbrotten. Detta har bl a diskuterats i kapitel 1 om upprinnelsen till dråpet 
på postbonden Åhl och i mer generella termer i anslutning till de 'ungdoms
problem' som belysts i kapitel 5. Oftast går dock de strikt sociologiska för
klaringarna bet när det gäller att förklara varför den ena personen omsätter 
dessa betingelser i brutala mordgärningar, medan den andra inte gör det. 
Variationen när det gäller det sätt på vilket de grova våldsbrotten förövades 
kan i viss mån även illustreras m a p en så pass trivial faktor som vilka vapen 
och tillhyggen som utnyttjades i sådana sammanhang. Tillhyggena var inte 
så sällan situationsbetingade. Detta ger förekomsten av tillhyggen som yx
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hammare, knivar och medar prov på . I andra fall var de relaterade till den 
sociala och historiska kontext som brotten förövades inom. Tillhyggen som 
släggor, besman eller klocklod tycks peka på detta. Utnyttjandet av skjut
vapen skulle kanske här kunna tolkas som något av en modern innovation i 
sammanhanget. Att de sistnämnda 'mordredskapen' dessutom vid flera till
fallen var i händerna på yngre personer understryker rimligheten i en sådan 
tolkning ytterligare. Denna diskussion tillför förvisso en marginell men sam
tidigt en tämligen signifikant aspekt till bilden av hur händelsernas karaktär 
är sammanflätade med de tidrumsliga sammanhang inom vilka de uppträder. 

Det är med utgångspunkt i just denna problematik som rättspsykiatrin via ett 
kungligt brev från 1826 kom att rättsligt konstitueras i Sverige. Denna utgör 
en av två centrala aspekter av brottslighetens sociala sammanhang som stän
digt gjort sig påmind i denna bok, men som egentligen inte lyfts fram och 
behandlats mer systematiskt. Den andra aspekten utgörs av pressens efter
hand alltmer framträdande roll i definitionen och 'konstruktionen' av krimi
nella handlingar och individer. Sammantagna representerar dessa teman, 
medikalisering och medialisering, något som i 1800-talets Sverige pekade 
framåt mot en ny modern era i historien. Dessa områden kommer, 
tillsammans med diskussioner av bl a den 'könsrelaterade' våldsbrottslig
heten, att behandlas dels i den bok som följer på denna och dels i kommande 
artiklar. 

461 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

462 



Med dödlig utgång 

REFERENSER 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Forskningsarkivet vid Umeå Universitet 
Husförhörslängder från följande församlingar: Aijeplogs Lappmarksför
samling, Bjärtrå, Hietaniemi, Högsjö, Karl Gustaf, Nederkalix, Nora, Skog, 
Säbrå och Övertomeå (micro fiches). 
SCB:s emigrantregister (micro fiches). 
Fångrullor för Norrbottens och Västernorrlands län (micro fiches). 
Lindstedt, Ingemar. Dagbok 1831-1847. Del II. Avskriftsamlingen 66. 

Göta hovrätts arkiv i Jönköping 
Brottmålsutslag. 
Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål. 
Öppna utslag. 
Brottmålsrotlar. 
Handlingar i underställda brottmål. 

Landsarkivet i Göteborg 
Rannsakningshandlingar från Göteborgs rådhusrätt. 
Carlstens fastningsfangelses arkiv. 
Nya Älvsborgs fastningsfangelses arkiv. 
Fångrullor för Göteborgs och Bohus län. 

Landsarkivet i Härnösand 
Domböcker från häradsrätterna i Arnäs, Karl Gustaf, Nedertorneå, Njurunda, 
Ramsele, Själevad och Säbrå, samt rådhusrätten i Härnösand. 

Landsarkivet i Uppsala 
Domböcker från häradsrätterna i Lekeberg, Sköllersta och Sundbo, samt 
rådhusrätten i Örebro. 
Fångrullor för Örebro län. 

Landsarkivet i Vadstena 
Dombok för Aska häradsrätt. 
Fångrulla, stamrulla samt korrespondens mellan Linköpings länsfängelse, 
Örebro länsfängelse och befallningshavande i Linköping (kopior). 

463 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Riksarkivet i Stockholm 
Fångvårdsstyrelsens årsberättelser 1868, 1870 och 1871. 

Stockholms Stadsarkiv 
Centralfangelset Långholmens arkiv. 

Svensk arkivinformation i Ramsele (SVAR) 
Rannsakningshandlingar från Grimstens och Sundbo häradsrätt (micro 
fiches). 
Husförhörslängder från församlingarna Askersund, Haina, Lerbäck, 
Tysslinge, Undenäs och Viby (micro fiches). 

OFFENTLIGT TRYCK 
Svensk författningssamling (SFS). 
Sveriges rikes lag: Gillad och antagen på riksdagen år 1734. Stockholm 
1934. 

TIDNINGAR 
Göteborgs-Posten 
Härnösands-Posten 
Norrbottens-Kuriren 
Sundsvalls-Posten 

TRYCKTA SKRIFTER 

Allardt, Erik (1965): Samhällsstruktur och sociala spänningar. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. 

Allwood, Martin S (1957): Ellert Sundt. A Pioneer in Sociology and Social 
Anthropology. Oslo: OlafNorlis Forlag. 

Andersson, Bo (1987): Myter i dagsljus, förnuft och oförnuft i 
handikapphistorien. Bollnäs: Bokförlaget Inferi. 

Angelöw, Bosse & Thom Jonsson (1990): Introduktion till socialps ykologi. 
Lund: Studentlitteratur. 

464 



Med dödlig utgång 

Anners, Erik (1964): Straffteorierna i svensk rättshistoria. I Svensk 
Juristtidning, 1964:4. 

Anners, Erik (1983): Den europeiska rättens historia. Några huvudlinjer. 
Stockholm: P A Norstedt & Söners förlag. 

Anners, Erik (1997): Brottet, straffet och polisen i den europeiska 
rättsutvecklingen. Stockholm: Norstedt. 

Arnelund, Hans (1994). Uppsalafängelsets historia. Länsfängelset 1862-
1912. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. 

Arnér, Anders (1963): Kyrka och fångvård i Sverige 1846-1946. Historiska 
och principiella undersökningar. Lund: Gleerup. 

Asp, Kent (1986): Mäktiga massmedier : studier i politisk opinionsbild ning. 
Stockholm : Akademilitteratur. 

Asplund, Johan (1992): Det sociala livets elementära former. Göteborg: 
Bokförlaget Korpen. 

Aubert, Vilhelm & Oddvar Arner (1959): On the social structure of the ship. 
Acta Sociologica, 3. 

Aubert, Vilhelm (1964) Socialt samspel. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Becker, Howard S (1963): Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. 
New York: Free Press. 

Bengtsson, Mats & Benny Hjem (1973): Sociologisk uppslagsbok. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Berg, Gösta & Sigfrid Svensson (1969): Svensk bondekultur. Stockholm: 
Bonniers. 

Berggren, Henrik (1995): Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 
1900-1939. Stockholm: Tidens Förlag. 

Bergling, Ragnar (1964): Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkant ila 
och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Umeå: Skytteanska 
Samfundet. 

465 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Bergman, Kjell (1990): Poliser: Mellan klassförtryck och brottsbekämpning. 
Göteborg: Etnologiska institutionen. 

Bergner, C F (1852): Beskrifning öfver Carl Gustafs Socken. I Georg 
Palmgren u å Sockenkarteverket: Om 1850-talets sockenkartverk med 
beskrivning av några socknar i Norrbotten. Luleå: Föreningen N orrbottens 
Lantmäterimuseum och Lantmäterimuseet Luleå. 

Björk, Sverker (1997): Konstruktioner och hotade gränser. I Ulf Drugge & 
Mats Johansson (red.): Historisk sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Blomberg, Dick (1971): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Boëthius, Ulf (1995): Youth, the media and moral panics. I Johan Fornäs & 
Göran Bolin (red.): Youth Culture in Late Modernity. London: Sage. 

Bok, Sissela (1998): Mayhem. Violence as Public Entertainment. Reading, 
Mass.:Addison-Wesley. 

Bondeson, Ulla (1979): Inledning till rationalitetstemat. I Ulla Bondesson 
(red): Rationalitet i rättssystemet. Stockholm: Liber Förlag 

Broberg, Gunnar, Ulla Wikander och Klas Åmark (1993): Svensk historia 
underifrån. Tänka, tycka, tro. Stockholm: Ordfront. 

Broberg, Gunnar, Ulla Wikander och Klas Åmark (1994): Svensk historia 
underifrån. Bryta, bygga, bo. Stockholm: Ordfront. 

Carlsson, Albert W (1989): Med mått mätt. Svenska och utländska mått 
genom tiderna. Stockholm: LTs förlag. 

Carlsson, David (1978): Roparna. Gävle: Skandinaviska Bokförlaget. 

Carlsson, Sten (1994): Oskar I: s konservativa tid. I Den svenska historien. 
12. De första Bemadotterna. Vårt moderna statsskick växer fram. 
Stockholm: Bonnier Lexicon. 

Catton, William R Jr (1966): The Development of Sociological Thought. I 
Robert E L Faris (red.) Handbook of Modern Sociology. Chicago: Rand 
McNally & Company. 

466 



Med dödlig utgång 

Cederberg, Ingrid (1999) : I brist på polis. I Dagens Nyheter, 20/11. 

Cederbom, L A & C O Friberg (1930): Skara Stifts H erdaminne 1850-1930. 
Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Förlag. 

Certeau, Michel de (1978): Den historiska tankeoperationen. I Jacques Le 
Goff & Pierre Nora (red.): Att skriva historia. Stockholm: Bokförlaget 
PAN/Norstedts. 

Chapman, Dennis (1968): Sociology and the Stereotype of the Criminal. 
London: Tavistock Publications. 

Clinard, Marshall B (1964): Anomie and Deviant Behavior. A Discussion 
and Critique. New York: The Free Press. 

Cohen, Albert K (1955): Delinquent Boys. The Culture of the Gang. New 
York: The Free Press. 

Cohen, Albert K (1973): Avvikande beteende. En sociologisk introduktion. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Cohen, Stanley (1972): Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the 
Mods and Rockers. Oxford: Basii Blackwell. 

Coleman, James (1961): The Adolescent Society. New York: The Free Press. 

Coser, Lewis A (1965): Georg Simmel. New Jersey: Prentice-Hall. 

Dalquist, Ulf (1998): Större våld än nöden kräver? Medievåldsdebatten i 
Sverige 1980-1995. Umeå: Boréa. 

Drotner, Kirsten (1992): Modernity and media panics. I Michael Skovmand 
& Christian Shröder (red.): Media Cultures. Reappraising Transnational 
Media. London: Routledge. 

Drugge, Ulf & Mats Johansson (1997): Historisk sociologi. Lund: 
Studentlitteratur. 

Drugge, Ulf (1997): Den källnära historiesociologin. I Ulf Drugge & Mats 
Johansson (red): Historisk sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

467 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Drugge, Ulf (1998): Heredity, Health and History. Families with 
Huntington's Disease in Nineteenth Century Sweden. Umeå: manuskript. 

Düben, Gustaf von (1873): Om Lappland och lapparne. Stockholm: 
Norstedt. 

Durkheim, Emile (1897/1993): Självmordet. Lund: Argos. 

Durkheim, Emile (1912/1995): The Elementary Forms of Religious Life. 
New York: Free Press. 

Ekekrantz, Jan & Tom Olsson (1994): Det redigerade samhållet. Om 
journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. 
Stockholm: Carlssons. 

Ekström, Artur (1956): För in den anklagade! Ryktbara svenska 
kriminalfall. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

Elias, Norbert & John Lloyd Scotson (1965/1994): The Established and the 
Outsiders: a sociological enquiry into community problems. London: Sage. 

Erikson, Kai T (1964): Notes on the Sociology of Deviance, i Howard S 
Becker: The Other Side. Perspectives on Deviance. New York: Free Press. 

Eriksson, Annika (1998): Onormala identiteter eller normala lagöverträdare. 
Den kriminologiska forskningens förhållande till de felande. I Fredrik 
Miegel & Fredrik Schoug (red.): Dikotomier. Vetenskapsteoretiska 
reflektioner. Lund: Studentlitteratur. 

Eskeröd, Albert (1953): Årets fester. Stockholm: LTs förlag. 

Eskola; Antti (1982): Socialpsykologins grunder. En kritisk granskning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Feiff, Christer (1999): Fästningsfångar. Göteborg: Göteborgs konstmuseum. 

Feilitzen, Cecilia von, Michael Forsman & Keith Roe (red.) (1993): Våld 
från alla håll. Forskningsperspektiv på våld i rörliga bilder. Stockholm: 
Brutus Östlings Bokförlag. 

Fjellström, Phebe (1986): Samernas samhälle i tradition och nutid. 
Stockholm: Norstedts. 

468 



Med dödlig utgång 

Fjellström, Phebe (1997): Mentala kartor i gränsland - belyst av människors 
livsmönster i det forna Tornedalen. I Lars-Erik Edlund (red.): Kartan i 
kulturforskningens tjänst. Kulturens frontlinjer, 1402-8506:2. Umeå: 
Kulturgräns norr. 

Flaubert, Gustave (1856/1971): Madame Bovary. Stockholm: J A Lindblads 
förlag. 

Florin & Johansson (1993): "Där de härliga lagrarna gro". Kultur, klass 
och kön i det svenska läroverket 1850-1914. Stockholm: Tiden. 

Forsell, Håkan (1999): Kulturhistoriens uppgång... och fall? I Dagens 
Nyheter, 3/12. 

Foucault, Michel (1973): Vansinnets historia under den klassiska epoken. 
Stockholm: Aldus. 

Foucault, Michel (1975a): Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag. 

Foucault, Michel (1975b): I, Pierre Rivière ... A case of parricide in the 19th 
century. Lincoln: University of Nebraska Press. 

Foucault, Michel (1991): Orders of discourse. I Scott Lash (ed): Postr-
Structuralist and Post-Modernist Sociology. Aldershot: Edward Elgar. 

Fox, James Alan & Jack Levin (1999): Serial Murder: Popular Myths and 
Empirical Realities. I M Dwayne Smith & Margaret A Zahn (red.): 
Homicide. A Sourcebook of Social Research. London: Sage. 

Franzén, Mats (1992): Den folkliga staden. Lund: Arkiv förlag. 

Fredberg, Carl Rudolf A:son (1977): Det gamla Göteborg. Första delen. 
Lund: Walter Ekstrand Bokförlag. 

Fritz, Martin (1996): Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling. 
Del 2. Från handelsstad till industristad 1820-1920. Göteborg: Nerenius & 
Santérus förlag. 

Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (1979): Den kultiverade människan. Lund: 
Liber Läromedel. 

469 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Frykman, Jonas (1988): Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkul turen och 
opinionen. Stockholm: Natur och Kultur. 

Garellick, Robert (1998): Göteborg före grävskoporna, ett bildverk. 
Stockholm: eget förlag. 

Gaunt, David (1986): Historia underifrån. Häften för kritiska studier 19:3, s 
46-53. 

Gibbons, Don C (1970): Delinquent Behavior. Englewood Cliffs: Prentice-
Hall. 

Giddens, Anthony (1994): Sociologi. Del 1. Lund: Studentlitteratur. 

Gillis, John R(1981): Youth and History. Tradition and Change in European 
Age Relations 1770 -Present. London: Academic Press. 

Giordano Peggy C, Stephen A Cernkovich & M D Pugh (1986): Friendships 
and Delinquency. I American Journal of Sociology, 91:5. 

Gothefors, Ulf (1993): "...Ej wana att böja sig för någon" - Àlvsbyn år 
1893. Älvsbyn: eget förlag. 

Gramsci, Antonio (1971): Selections from the Prison Notebooks of Antonio 
Gramsci. London: Lawrence and Wishart. 

Gurevitj, Aron (1997): Den svårfångade individen. Självsyn hos 
fornnordiska hjältar och medeltidens lärde i Europa. Stockholm: Ordfront. 

Hagström, Klaes Alfred (1901): Strengnäs Stifts Herdaminne. Del 4: 
Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt. Strengnäs. 

Hall, Stuart (1999): Kodning och avkodning. I Thomas Johansson, Ove 
Sernhede, Mats Trondman (red.): Samtidskultur. Nora: Nya Doxa. 

Hall, Stuart & Tony Jefferson (red.) (1975): Resistance Through Rituals. 
Youth Subcultures in Postwar Britain. London: Routledge. 

Hanssen, Böije (1978): Familj, hushåll, släkt. Stockholm: Gidlund. 

470 



Med dödlig utgång 

Hebdige, Dick (1979): Subculture. The Meaning of Style. London: 
Routledge. 

Hederyd, Olof (1992): Tornedalens historia III. Haparanda: Birkarlens 
förlag. 

Helgesson, väinö (1978): Kontroll av underklassen. Försvarslöshetsfrågan 
1825-53. I Ingrid Hammarström et al: Ideologi och Socialpolitik i 1800-
talets Sverige. Fyra studier. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

Heller, Joseph (1979): God som guld. Stockholm: MånPocket. 

Hellspong Mats & Orvar Löfgren (1974): Land och stad: svenska 
samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Gleerup. 

Heymowski, Adam (1969): Swedish "Travellers" and Their Ancestry. A 
Social Isolate or an Ethnic Minority? Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Hofer, Hanns von (1985): Brott och straff i Sverige. Historisk 
kriminalstatistik 1750-1984. Diagram, tabeller och kommentarer. 
Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 

Hofer, Hanns von (1990): Homicide in Swedish Statistics, 1750-1988. I 
Scandinavian Studies in Criminology, vol 11. 

Holmdahl, Barbro (2000): Tusen år i det svenska barnets historia. Lund: 
Studentlitteratur. 

Inger, Göran (1976): Institutet "insättande på bekännelse" i svensk 
processrättshistoria. Stockholm: AB Nordiska Bokhandeln. 

Inger, Göran (1997): Svensk rättshistoria. Malmö: Liber ekonomi. 

Isaksson, Olov & Folke Isaksson (1992): Gammelstad. Kyrkby vid Lule älv. 
Stockholm: Bonniers. 

Israel, Joachim (1968). Alienation: från Marx till modern sociologi. En 
makrosociologisk studie. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

471 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Jacobsson, Mats (2000): Att blifva sin egen - Ungdomars väg in i vuxenlivet 
i 1700- och 1800-talens övre Norrland. Umeå: Doctoral theses at the 
Department of Sociology. 

Jakobsson, Svante (1984): På kant med samhället. Om "löst folks" tillvaro 
på 1880-talet. Uppsala: Almqvist & Wiksell International. 

Janouch, Gustav (1991): Samtal med Kafka. Lund: Bakhåll. 

Jenkins, Philip (1994): Using murder : the social construction of serial 
homicide. New York : Aldine de Gruyter. 

Johannisson, Karin (1991): Det effektiva samhället. I Gyllene äpplet. Svensk 
idéhistorisk läsebok. Del I. Stockholm: Atlantis. 

Johansson, Ella (1994): Skogarnas fria söner : maskulinitet och modernitet i 
norrländskt skogsarbete. Stockholm: Nordiska museet. 

Johansson, Thomas & Fredrik Miegel (1996): Kultursociologi. Lund: 
Studentlitteratur. 

Johnson, Eric (1992): Cities Don't Cause Crime: Urban-Rural Differences in 
Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century German Criminality. I Social 
Science History Vol 16:1. 

Jotuni, Maria (1914/1998): Matami Röhelin. I Jotuni, Maria: Suhteita 
Rakkauta. Helsingfors: Suomalaisen Kiijallisuuden Seura. 

Joutsen, Matti (1993): Treatment, Punishment, Control: Juvenile 
Delinquency in Scandinavia. I Albert G Hess & Priscilla F Clement: History 
of Juvenile Delinquency. Aalen: Scientia. 

Jukkasjärvi Hembygdsförening (1999): Jukkasjärvi. Från år 1600 till år 
2000. Pajala: Jukkasjärvi Hembygdsförening. 

Jutikkala, Eino & Kauko Pirinen (1973): Finlands historia. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Kinberg, Olof (1924): Om s.k. lösdrivare och deras behandling. Social
medicinskstudie. Stockholm: Sv. Tr. -a. -b. 

472 



Med dödlig utgång 

Kjellberg, Gerda & Ada Nilsson (1926): En brännande fråga. Inlägg i 
diskussionen om lösdrivarlagen. Stockholm: Seelig. 

Rnutsson, Johannes (1977): Stämplingsteori - en kritisk granskning. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Koch, Ragnar von (1926): Betänkande med förslag om behandling av vissa 
arbetsovilliga och samhällsvådliga m fl författningar. Stockholm: Nordiska 
bokhandeln. 

Kumlien, Mats (1994): Uppfostran och straff. Studier kring 1902 års 
lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Kumm, Elfrid (1940): Nödårsbygd och samhällshjälp. Stockholm: Tiden 

Kuoljok, Sunna (1993): Samerna. Solens och vindens folk. Jokkmokk: Ajtte. 

Kvist, Roger (1989): Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska 
samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860. Umeå: Historiska 
institutionen, Umeå Universitet, forskningsrapport 5. 

Köhler, Eva-Mari (1981): Blågul fostran. Stockholm: Liber. 

Laestadius, Petrus (1831/1977): Petrus Laestadius Journ aler. Faksimiletext 
och kommentar. 1. Journal för första året af hans tjänstgöring såsom 
missionaire i Lappmarken. Umeå: Kungliga Skytteanska Samfundets 
handlingar. 

Larsson, Mats (1991): En svensk ekonomisk historia 1850-1985. Stockholm: 
SNS. 

Lenke, Leif (1990): Alcohol and Criminal Violence: Time Series Analyses in 
a Comparative Perspective. Stockholm : Almqvist & Wiksell International. 

Lindberg, Göran (utg.) (1971): Urbana processer: studier i social ekologi. 
Lund: Gleerup. 

Lindgren, Simon (1998a): Ungdomsbilder. Text och kontex t i den norrbott
niska mediediskursen från trettiotal till åttiotal. Umeå: Umeå Studies in 
Sociology. 

473 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Lindgren, Sven-Åke (1998b/- Om brott och straff. Från sociologins 
klassiker till modern kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 

Lindkjölen, Hans (1996): Urfolk i Nord. Forsknin g - Reiser - Romantikk. 
Nordisk saga på 1800-tallet. Vinterbro: Atheneum. 

Lindmark, Daniel (1995): Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i 
svensk folkundervisning före folkskolan. Umeå: Album Religionum Umense. 

Linné, Carl von (1732/1969): Carl von Linnés lappländska resa. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Loftin, Colin & Robert Nash Parker (1985): The Effect of Poverty on Urban 
Homicide Rates: An Error in Variables Approach. I Criminology 23. 

Lundkvist, Sven (1994a): Den tidiga nykterhetsrörelsen. I Den svenska 
historien. 12. De första Bernadotterna. Vårt moder na statsskick växer fram. 
Stockholm: Bonnier Lexikon. 

Lundmark, Lennart (1998): Så länge vi har marker. Samerna och staten 
under sexhundra år. Stockholm: Rabén Prisma. 

Löwenström, Bo (1977): Från klostermässa till tavernans fröjder. Notiser 
från Ramundeboda kloster och gästgivaregård. Laxå: eget förlag. 

Manker, Ernst (1965): Nåjdkonst. Trolltrum mans bildvärld. Halmstad: LTs 
förlag. 

Matthis, Moa (1999): En ny bok. Håkan Nesser. Carambole. I Dagens 
Nyheter, 19/3. 

McQuail, Denis (1984): Masskommunikationsteori : en introduktion. 
Malmö: Liber. 

Midré, Georges (1990): Bot, bedring eller bröd? Om bedömming og 
behandling av sosial nöd fra reformasjonen til folketrygden. Oslo: 
Universitetsförlaget. 

Miegel, Fredrik (1994): Den begärliga ungdomlighetens tragedi. I Fredrik 
Miegel & Thomas Johansson (red.): Mardrömmar och Önskedrömm ar. Om 
ungdom och ungdomlighet i nittiotalets Sverige. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag. 

474 



Med dödlig utgång 

Montgomery, Artur (1934): Svensk socialpolitik under 1800-talet. 
Stockholm: KF:s förlag. 

Nilsson, Kristina (1988): Den himmelska föräldern. Ett studium av kvinnans 
betydelse i och för Lars Levi Laestadius' teologi och förkunnelse. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

Parker, Robert Nash & Kathleen Auerhahn (1999): Drugs, Alcohol, and 
Homicide. Issues in Theory and Research. IM Dwayne Smith & Margaret A 
Zahn (red.): Homicide. A Sourcebook of Social Research. Thousand Oaks: 
Sage Publications. 

Nergård, Jens-Ivar (1996): Shamanen - tolkare av den samiska 
gemenskapen. I Johan Cullberg, Karin Johannisson & Owe Wikström (red.): 
Mänskliga gränsområden. Om extas, psykos och galenskap. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Nerman, Bengt (1973): Massmedieretorik. Stockholm: Awe/Gebers. 

Nilsson, Runo B A (1982): Rallareliv : arbete, familjemönster och 
levnadsförhållanden för järnvägsarbetare på banbyggena i Jämtland-
Häijedalen 1912-1928. Stockholm : Almqvist & Wiksell International. 

Nordberg, Albert (1970): En gammal norrbottensbygd. Luleå sockens 
historia n. Luleå: Norrbottens Museum. 

Nordberg, Arne (1974): Petrus Laestadius, upplysare och upprorsman. 
Luleå: Norrbottens museum. 

Nordin, Svante (1996): Historia underifrån. Tvärsnitt 3, s 40-52. 

Nordisk Familjebok (1904-26): Andra upplagan. Stockholm: Nordisk 
Familjeboks förlag. 

Norrbottens synliga historia (1998): Norrbottens kulturmiljöprogram, del 2, 
band 1. Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

O'Brien, Edna (1994): House of Splendid Isolation. London: Phoenix. 

Ogburn, William F (1964): On Culture and Social Change. London: 
Phoenix. 

475 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Ohlsson, Lars B & Hans Swärd (1994): Ungdom som samhällsproblem. 
Lund: Studentlitteratur. 

Palmgren, Georg (u k): Sockenkarteverket. Om 1850-talets sockenkartverk 
med beskrivning av några socknar i Norrbotten. Luleå: Föreningen 
Norrbottens Lantmäterimuseum och Lantmäterimuseet Luleå. 

Park, Robert E & Ernest W Burgess (1921): Introduction to the Science of 
Sociology. Chicago: The University of Chicago Press. 

Park, Robert E., Ernest W Burgess & Roderick D McKenzie (1925/1967): 
The City. Chicago: Chicago University Press. 

Pauli, Ebba (1925): Samhällets åtgärder mot lösdriveri och prostitution: 
yttrande med anledning av förslaget till ny lösdrivarlag. Stockholm: 
Birkagårdens förlag. 

Pearson, Geoffrey (1983): Hooligan. A History of Respectable Fears. 
London: MacMillan. 

Petersson, Birgit (1983): "Den farliga underklassen". Studier i fattigdom 
och brottslighet i 1800-talets Sverige. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. 

Pettersson, Alf (1980): Ramundeboda socken. Laxå: eget förlag. 

Pettersson, Roland (2000): Skogen och kojan som manliga frizoner. I 
Kulturella perspektiv, nr 1 2000. 

Pleijel, Hilding (1970): Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders 
Sverige. Stockholm: Verbum. 

Ranta-Rönnlund, Sara (1972): Nåjder. Berättelser om trollkarlar och 
trolldom i sameland. Malmö: Askild & Kärnekull. 

Rehnberg, Mats (red.) (1949): Skogsarbetarminnen. Stockholm: Nordiska 
muséet. 

Reissman, Leonard (1970): The Urban Process. Cities in Industrial 
Societies. New York: The Free Press. 

476 



Med dödlig utgång 

Ritzer, George (1996): Classical Sociological Theory. New York: McGraw-
Hill. 

Rudstedt, Gunnar (1972): Långholmen. Spinnh uset och fängelset under två 
sekler. Lund: A.-B. Nordiska Bokhandeln. 

Rudstedt, Staffan (1994): I fångelset. Den svenska fångvårdens historia. 
Stockholm: Tidens förlag. 

Ruong, Israel (1969/1982): Samerna i historien och nutiden. Stockholm: 
BonnierFakta. 

Samecki, Jerzy (1981): Ungdomsbrottslighet. Omfattning, karaktär, orsaker 
och samhållsreaktion. Stockholm: Liber. 

Schulte, Regina (1994): The Village in Court. Arson, Infanticide, and 
Poaching in the Court Records of Upper Bavaria, 1848-1910. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Schroeder, Ralph (1992): Max Weber and the Sociology of Culture. London: 
Sage. 

Siljeström, Pehr Adam (1875): Om mord och sjelfmord i Sverige under 
tidskiftet 1750-1870.1 Svensk Statistisk Tidskrift. 

Simmel, Georg (1903/1981): Storstäderna och det andliga livet. I Georg 
Simmel: Hur är samhället möjligt. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 

Sjöberg, Gideon (1965/1971): Städemas uppkomst och utveckling. I Urbana 
processer. Studier i social ekologi. Göran Lindberg, utg. Lund: CWK 
Gleerup. 

Sjölund, Arne (1973): Gruppsykologi. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Spacks, Patricia Meyer (1982): The adolescent idea : myths of youth and the 
adult imagination. London: Faber. 

Springhall, John (1986): Coming of Age. Adolescence in Britain 1860 -
1960. Dublin: Gill & MacMillan. 

477 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Steffensmeier, Darreli & Emilie Allan (1995): Criminal Behavior: Gender 
and Age. I Joseph F Sheley (red.): Criminology. A Contemporary Handbook. 
New York: Wadsworth. 

Sumner, Colin (1994): The Sociology of Deviance. An Obituary. 
Buckingham: Open University Press. 

Sundt, Eilert (1859-65/1976): Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Oslo: 
Gyldendal 

Svanström, Ivan (1980): Byborna. Stockholm: LTs Förlag. 

Svensk Uppslagsbok (1947-55). Malmö: Förlagshuset Norden. 

Svenska Läkaresällskapet (1909): Svenska Läkaresällskapet 1808-1908. 
Porträtt och biografier. Stockholm: Hasse W. Tullbergs Förlag. 

Svensson, Birgitta (1993): Bortom all ära och redlighet. Tattarnas spel med 
rättvisan. Stockholm: Nordiska Muséet. 

Svensson, Jörn (1981): Anna Johansdotters död. Ett småländskt morddrama. 
Stockholm: Liber Förlag 

Svensson, Sigfrid (1972): Bondens år. Kalender, märkesdagar, 
hushållsregler, väderleksmärken. Stockholm: LTs förlag. 

Svensson, Sigfrid (1979): Bygd och yttervärld. Stockholm: Nordiska museet 

Sveriges Läkarehistoria (1930): Ifrån konung Gustaf den l:s till närvarande 
tid. Fjärde följden. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. 

Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734, i Minnesskrift 
ägnad 1734 års lag. Utgiven i facsimile. 1934. Stockholm: Idun. 

Teerijoki, Ilkka (1993): Lokalstyrelse och överhet. I Toraedalskommunernas 
historiebokskommitté: Tornedalens historia II, Från 1600-talet till 1809. 

Thompson, John B (1990): Ideology and Modern Culture. Critical Social 
Theory in the Era of Mass Communication. Cambridge: Polity Press. 

Thorwald, Jürgen (1964): Spåren som avslöjar. Fingeravtryck och 
kulmärken. Stockholm: Forum. 

478 



Med dödlig utgång 

Tisdale, Hope (1942): The Process of Urbanization. In Social Forces, Vol 
20. 

Tobias, John J (1967): Crime and Industrial Society in the Nineteenth 
Century. Harmondsworth: Penguin. 

Tornedalskommunernas historiebokskommitté (1993): Tornedalens historia 
II. Från 1600-talet till 1809. Haparanda. 

Turi, Johan (1917): En bok om samernas liv. Muittal us samid birra. Umeå: 
Tre Förläggares Förlag. 

Tykesson, Elisabeth (1942): Rövarromanen och dess hjälte i 1800-talets 
svenska folkläsning. Lund : Gleerup 

Tömqvist, Rolf (1991): Historiskt konkretiserande sociologi, i Per Månsson 
(red.): Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. 
Stockholm: Prisma. 

Utterström, Gustaf (1957): Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och 
arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Första 
delen. Stockholm: Tidens Förlag. 

Waara, Peter (1996): Ungdom i gränsland. Umeå: Borea. 

Vahtola, Jouko (1980): Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. 
Nimitieteellinen ja historiallinen tutkimus. Kuusamo: Studia Historica 
Septentrionalia 3. 

Vahtola, Jouko (1991a): Folkets mångfald. I Tornedalskommunernas 
historiebokskommitté: Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet. 
Haparanda. 

Vahtola, Jouko (1991b): Älvdalens byar och samhällen. I Tornedals
kommunernas historiebokskommitté: Tornedalens historia I. Från istid till 
1600-talet. Haparanda. 

Wallquist, Einar (1984): Arjeplogfordomtida. Aijeplog: Silvermuséet. 

Weber, Max (1934/1978): Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 
Lund: Argos. 

479 



Ulf Drugge och Simon Lindgren 

Weber, Max (1919/1983): Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins 
grunder. Del 1. Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, 
samhällsordning och grupper. Lund Argos. 

Weber, Max (1986): Kapitalismens uppkomst. Stockholm: Ratio. 

Weber, Max (1919/1987): Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins 
grunder. Del 3. Politisk sociologi. Lund: Argos. 

Weibust, Knut (1958): The Crew as a Social System. Oslo: Norsk 
Sjöfartsmuseum. 

Verkko, Veli (1946): Våldsbrottslighetens utveckling och lagbundenhet i 
Sverige och Finland åren 1750-1940. I Statsvetenskaplig Tidskrift, Volym 
49. 

Westerhult, Bo (1965): Kronofogde. Häradsskrivare. Länsman. Den svenska 
fögderiförvaltningen 1810-1917. Lund: Gleerup. 

Wieselgren, Sigfrid (1895): Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider 
till våra dagar. Ett bidrag till svensk kulturhistoria. Stockholm: P. A. 
Norstedt & Söner. 

Willis, Paul E (1977). Learning to Labour. How Working Class Kids Get 
Working Class Jobs. Hampshire: Ashgate. 

Wirth, Louis. 1971 (1938). Urbanismen som livsform. I Urbana processer. 
Studier i social ekologi, Göran Lindberg, utg. Lund: CWK Gleerup. 

Wåhlin, Christian (utg.) (1824): Handbok uti Svenska Kyrko-Lagfarenheten. 
Stockholm: A. Wiborgs förlag. 

Ylikangas, Heikki (1985): Knivjunkarna: våldskriminaliteten i 
Sydösterbotten 1790-1825. Helsingfors: Söderström. 

Öhman, Anders (1990): Äventyrets tid : den sociala äventyrsromanen i 
Sverige 1841-1859. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

Österberg, Eva (1995): Folk förr. Historiska essäer. Stockholm: Atlantis. 

480 



FÖRTECKNING ÖVER "RESEARCH REPORTS" VID SOCIOLO
GISKA INSTITUTIONEN, UMEÅ UNIVERSITET 

ISSN 0566 - 7518 

R 1 Karlsson, Georg: An Influence Model. 1968. 
R 2 Nordenstam, Tore: Ethnics and Social Structure. 1968. 
R 3 Karlsson, Georg: On Social Roles. 1968. 
R 4 Cottino, Amedeo: Social Differentiation and Court Sentences. 1969. 
R 5 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan och Synnerman, Jan-

Erik: Samhällsstruktur i Vilhelmina kommun. 1971. 
R 6 Sahlman-Karlsson, Siiri: Perceptual Defences: Processes protecting an 

Organized Perception of Another Personality. 1971. 
R 7 Cigéhn, Göran, Karlsson, Johnny: Umeåstudent 1970.1972. 
R 8 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan och Synnerman, Jan-

Erik: Vilhelminaundersökningen: Om teori, metod och urval. 1972. 
R 9 Cottino, Amedeo: Social Structure and Deviant Behavior: A Working 

Paper. 1972. 
R I O  C e r h a ,  J a r k o :  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  R e v i s e d  a n d  F i n a l i z e d .  1 9 7 3 .  
R 11 Cerha, Jarko: Order without Authority. 1973. 
R 12 Bergström, Lena: Storfamilj-kärnfamilj. 1973. 
R 13 Johansson, Eva Christina och Ottosson, Per-Ove: Stabilitet och för-

änderlighet i de partipolitiska sympatierna bland studenter i Umeå. 
1973. 

R 14 Höglund, Lars och Persson, Olle: Transportkonsumtion i sociologisk 
belysning. 1973. 

R 15 Marklund, Staffan: Socialstruktur och levnadsförhållanden i en jord-
bruksby i Norrlands inland. 1973. 

R 16 Källtorp, Ove: Strukturomvandling och levnadsförhållanden i en 
skogsby i Norrlands inland. 1974. 

R 17 Synnerman, Jan-Erik: Vilhelminaundersökningen: En modell för lev
nadsnivåmätning. 1974. 

R 18 Karlsson, Georg: Umeåstudent 1970 - några metodologiska synpunk
ter. 1974. 

R 19 Styrborn, Sven: Om Socialisationsprocesser - några olika tolkningar 
av relationerna mellan människa och samhälle. 1974. 

R 20 Karlsson, Georg: Om sociala målsättningar. 1975. 



R 21 Marklund, Staffan: Fattigdom och socialpolitik i Vilhelmina. 1975. 
R 22 Marklund, Staffan: Living Conditions and Socialpolicy in Rural 

Change. 1975. Doktorsavhandling. 
R 23 Höglund, Lars och Persson, Olle: A Survey of Studies on Use and 

Production of Scentific and Technical Information. 1975. 
R 24 Bergroth, Alf: Social service i en glesbygdskommun. 1975. 
R 25 Eriksson, Ingalill: Sociala relationer. Något är fel. Vad och varför? 

1975. 
R 26 Cigéhn, Göran: Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier. 

Politisk socialisation och politisk rörlighet hos en grupp studenter. 
1975. Doktorsavhandling. 

R 27 Cigéhn, Göran: Social bakgrund, studier och politik - Några paneldata 
från Umeå. 1975. 

R 28 Cigéhn, Göran: Förändringar i partipolitiska sympatier och utbild
ningsval under studietiden. Om betydelsen av social bakgrund och 
universitetsmiljö. 1975. 

R 29 Persson, Olle och Höglund, Lars: Evaluation of a Computer-based 
Current Awareness Service for Swedish Social Scientists. 1975. 

R 30 Höglund, Lars och Persson, Olle: Information Use within an Applied 
Technical Field. 1976. 

R 31 Synnerman, Siv: Kooperationen och dess tjänstemän. 1975. 
R 32 Hedman, Eva: Boende och sociala kontakter. 1976. 
R 33 Höglund, Lars och Persson, Olle: Informationsutnyttjande inom ett 

tekniskt specialområde. 1976. 
R 34 Eriksson, Ingalill: Mjukdatasociologi. 1977. 
R 35 Eriksson, Ingalill: Isoleringsproblematiken och myndigheterna. 1977. 
R 36 Höglund, Sten: Demokrati i en stor facklig organisation. En diagnos 

av den svenska Landsorganisationens stadgeförändring 1941.1977. 
R 37 Bergroth, Alf: Pensionärer i en glesbygdskommun. Pensionskarriär 

och levnadsförhållanden. 1977. 
R 38 Styrbom, Sven: Kulturkonfrontationer - om motsättningar mellan barn 

och vuxna. 1977. 
R 40 Eriksson, Ingalill: Sociala relationer: orsaker till "onda förhållanden" 

samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod. 1977. 
R 41 Styrbom, Sven och Söderlind, Ivar: Luleåprojektet - social struktur 

och socialisation (rapport nr 2). Några data om familjens sociala 
struktur och föräldrarnas arbete. 1977. 



R 42 Ålund, Aleksandra: Efterkrigsintereuropeisk arbetsmigration: 
Jugoslavien (del 1). Emigration och förändringar i ett lokalt samhälle: 
Vrlika (del 2). 1977. 

R 43 Ålund, Aleksandra: "Ekot från gårdagen". De jugoslaviska in
vandrarnas bakgrund och dess betydelse för deras nuvarande erfa
renheter. 1978. 

R 44 Ålund, Aleksandra: Migration och sociala förändringsprocesser. Om 
samtida jugoslaviska arbetsemigranter with a Summary in English. 
1978. Doktorsavhandling. 

R 45 Höglund, Sten: Storföretagen, Svenska arbetsgivareföreningen och 
beslutsordningen i arbetarnas fackliga organisationer. 1978. 

R 46 Bergroth, Alf: Handikappade och åldringar i en glesbygdskommun. 
Om effekter av socialpolitiska åtgärder. 1978. 

R 47 Drugge, Ulf: Domstolar som konfliktreglerare. En komparativ under
sökning av underrätternas konfliktreglerande verksamhet. 1978. 
Doktorsavhandling. 

R 48 Källtorp, Ove: Lokalsamhällen i upplösning. Omvandling av produk
tionssätt och social struktur i tre byar i Norrlands inland. 1978. 

R 49 Källtorp, Ove: Transformation of Social Structure in Peripheral 
Village Communities. 1978. Doktorsavhandling. 

R 50 Höglund, Lars och Persson, Olle: Gatekeeperfunktioner och IoD-
verksamhet. 1978. 

R 51 Höglund, Sten: En fallstudie i organisationsförändring. Vad drev fram 
1941 års stadgeförändring i den svenska Landsorganisationen? 1979. 

R 52 Höglund, Sten: Centralisering och reduktion av medlemsinflytandet i 
en stor facklig organisation. 1979. Doktorsavhandling. 

R 53 Styrborn, Sven: Flyttning och anpassning - några sociala och psykolo
giska aspekter på social förändring i ett modernt samhälle. 1979. 

R 54 Berglund, Staffan: The New Indianism - A Threat against Imperialism 
and Underdevelopment. 1979. 

R 55 Höglund, Lars: Om informationsutnyttjande i forsknings- och ut
vecklingsarbete. 1980. 

R 56 Persson, Olle: Informell kommunikation bland forskare och tekniker. 
1980. 

R 57 Höglund, Lars och Persson, Olle: Datorbaserad litteratursökning. 
1980. 

R 58 Höglund, Lars och Persson, Olle: Kommunikation inom vetenskap 
och teknik. 1980. Doktorsavhandling. 



R 59 Marklund, Staffan och Åberg, Rune (red): Framtidens oönskade 
sociala förhållanden - rapport från ett symposium. 1980. Nytryckt 
1987. 

R 60 Palm, Agneta och Övergaard, Gunilla: Kvinnliga forskarstuderande 
vid Umeå universitet. 1981. 

R 61 Wolvén, Lars-Erik: Konsumenter, konsumentpolitik, rationalitet och 
välfärd. 1981. 

R 62 Karlsson, Georg: Det sociala systemet. 1981. 
R 63 Drugge, Ulf: Brott och lokalsamhälle - samhällsstruktur och brotts

lighet i två inlandskommuner: en dataredovisning 1981. 
R 64 Furåker, Bengt: Alternativ produktion - en utväg för krisföretag? 

1981. 
R 65 Berglund, Staffan: Resisting Poverty - Perceptives on Participation 

and Social Development. TTie Case of CRIC and the Eastern Rural 
Region of Cauca in Colombia. 1982. Doktorsavhandling. 

R 66 Cigéhn, Göran: Umeåstudent 1970: Politiska förhållanden 10 år ef
teråt. 1982. 

R 67 Frick, Willy: Strukturomvandling och social utslagning - en analys av 
sambanden mellan social struktur och social missanpassning och ut
slagning under perioden 1860-1975.1982. Doktorsavhandling. 

R 68 Marklund, Staffan: Capitalisms and Collective Income Protection. A 
Comparativa Study of the Development of Social Security Programs 
in Europe and the USA 1930-1975. 1982. 

R 69 Karlsson, Johnny och Åberg, Rune: Teknisk högskoleutbildning i norr 
- utbildning utan studenter? 1982. 

R 70 Dahlgren, Lars och Lindgren, Gerd: Kvinnliga ingenjörer på en 
mansdominerad arbetsplats - en intervjuundersökning bland kvinnor 
och män på Försvarets forskningsanstalt. 1982. 

R 71 Lindblad, Anders: Lokal radio och tv - en analys av publikstruktur och 
deltagande. 1983. Doktorsavhandling. 

R 72 Schierup, Carl-Ulrik och Ålund, Aleksandra: Betydelse av genera
tionsrelationer för "invandrardilemmat" att stanna eller återvända. 
1983. 

R 73 Karlsson, Georg: Forntid och fiamtid. 1983. 
R 74 Drugge, Ulf: Brottslighet i glesbygd - en komparativ undersökning av 

samhällsstruktur och brottslighet i två svenska inlandskommuner. 
1983. 

R 75 Schierup, Carl-Ulrik, Ålund, Aleksandra: Skyddsmurar - Etnicitet och 
klass i invandrarsammanhang. 1984. 



R 76 Lindgren, Gerd: Kvinnor vid ett verkstadsföretag i Norrland - en 
intervjuundersökning bland arbeterskor på en mansdominerad in
dustriarbetsplats. 1983. 

R 77 Furåker, Bengt: Vad gör kommunerna i näringslivet? 1984. 
R 78 Åberg, Rune: Teorierna om arbetets degradering och arbetsmark

nadens dualisering - ett försök till empiristisk prövning. 1984. 
R 79 Dahlgren, Lars: Samhällsplanering och lokalsamhällen - en sociolo

gisk analys av den sociala samhällsplaneringens möjligheter och be
gränsningar, illustrerad av tre ortsstudier i Norrbottens län. 1984. 
Doktorsavhandling. 

R 80 Dahlgren, Lars, Lindgren, Gerd, Lundström, Ingegerd: Famil-
jekollektivet - en studie av betingelser för kollektiv krislösning i 
bruksorten Långshyttan med fokus på familjebaserade strategier. 
1984. 

R 81 Schierup, Carl-Ulrik: Do They Dance to Keep Up Tradition. Analysis 
of a Social Situation Among Yugoslav Immigrants in Scandinavia. 
1984. 

R 82 Furåker, Bengt: Offentlig sektor och samhällsförändring i Sverige. 
1985. 

R 83 Höög, Jonas: Arbetstillfredsställelse och frånvaro. 1985. 
Doktorsavhandling. 

R 84 Lindqvist, Rafael: Legitimitet och legitimitetskris i svensk socialför
säkring. 1985. 

R 85 Svallfors, Stefan: Vem älskar välfärdsstaten? Legitimitet och klass
intresse i svensk välfärdspolitik. 1985. 

R 86 Lindgren, Gerd: Kamrater, kollegor och kvinnor - en studie av 
könssegregeringsprocessen i två mansdominerande organisationer. 
1985. Nytryckt 1988. Doktorsavhandling. 

R 87 Gisselberg, Margareta: Att stå vid vid spisen och föda barn. Om hus
hållsarbete som kvinnoarbete. 1986.Doktorsavhandling. 

R 88 Drugge, Ulf, Nordmark, Dag: I periferin - en förberedande un
dersökning av teaterförhållanden och publikförhållanden och publik
reaktioner i Kalix kommun. 1985. 

R 89 Johansson, Mats: Arbetararistokrater och arbetarbyråkrater - Om 
reformistiska och revolutionära tendenser inom den svenska arbetar
klassen i början av seklet. 1986. Doktorsavhandling. 

R 90 Cigéhn, Göran: Politisk åsiktsbildning och klassiska förkla
ringsvariabler. Håller de ännu? 1986. 

R 91 Lindqvist, Rafael: Mellan politik och marknad - Om sjuklön, sjuk
penning och sjukfrånvaro. 1987. 



R 92 Dahlgren, Lars, Lindgren, Gerd, och Olsson, Birgitta: 1.111 långtids
sjuka i Hofors. 1987. 

R 93 Schierup, Carl-Ulrik: Danser de for traditionens skyld? Invandrere, 
kultur og samfund. 1987. Doktorsavhandling. 

R 94 Marklund, Staffan och Svallfors, Stefan: Dual Welfare - Segmentation 
and Work Enforcement in the Swedish Welfare System. 1987. 

From 1988 a new series was issued: "Umeå Studies in Sociology" 

R 95 Halleröd, Björn: Socialbidragstagande i kommunerna 1980 och 1985. 
1988. 

R 96 Åberg, Rune: Distributive Mechanism of the Welfare State - Formal 
Analysis and an Empirical Application. 1988. 

R 97 Bäckström, Ingegärd och Eriksson, Nils: Rehabiliteringsgrupper; Till 
vilken nytta? - En studie av fyra lokala rehabiliteringsgrupper och 
deras klienter. 1989. 

R 98 Ekström, Marianne: Kost, klass och kön. 1990. Doktorsavhandling. 
R 99 Furåker, Bengt: Labour Markets and Labour Market Flexibility in 

Canada and Sweden. 1990. 

ISSN 1100 - 3553 
R 100 Ericsson, Thomas: Systematisk arbetsvärdering: Ett lönesättnings-

instrument i närbild. 1991. Doktorsavhandling. 
R 101 Bäckström, Ingegärd: Arbete - pension - anpassning. En uppföljande 

undersökning om de lokala rehabiliteringsgruppernas klienter. 1991. 
R 102 Alalehto, Tage: Teknik och konflikt. LKAB 1946 -1987.1992. 

Doktorsavhandling. 
R 103 Lindqvist, Rafael och Bäckström, Ingegärd: Arbete och 

rehabilitering. En pilotstudie om arbetsvillkor, myndighetsåtgärder 
och långtidssjukskrivnas attityder i två Västerbottenskommuner. 
1992. 

R 104 Halleröd, Björn, Marklund, Staffan, Nordlund, Anders och Stattin, 
Mikael, Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och 
attityder till konsumtion. 1993. 

R 105 Hägg, Kerstin: Kvinnor och män i Kiruna. Om kön och vardag i 
förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900-1990. 1994. 
Doktorsavhandling. 

R 106 Halleröd, Björn: Powerty in Sweden: a New Approach to the Direct 
Measurement of Consensual Poverty. 1994. 



R 107 Höög, Jonas och Stattin, Mikael. Förtidspensionering - Yrke, 
Arbetsmarknad och Social situation. 1994. 

R 108 Svallfors, Stefan. Välfärdsstaten i pressen. En analys av svensk 
tidningsrapportering om välfärdspolitik 1969-1993.1995. 

R 109 Bihagen, Erik, Nyman, Charlott and Strand, Mattias. Three Aspects 
of Consensual Poverty in Sweden. - Work Deprivation, Attitudes 
towards the Welfare-state and Household Consumptional 
Distribution. 1996. 

R 110 Eriksson, Nils. The Psychosocial Work Environment and Worker 
Health. 1996. 

R i l l  C i g é h n ,  G ö r a n  o c h  J o h a n s s o n ,  M a t s .  K l a s s i d e n t i t e t  i  u p p l ö s n i n g .  -
Om betydelsen av klass, politik och arbete i 90-talets Sverige. 1997. 

R 112 Löwander, Birgitta. Sveriges Radio och invandrarpolitiken - en 
översikt över samhällets invandrarpolitik och etermediepolitik under 
tre avtalsperioder, åren 1967 - 1992. 1997. 

R 113 Lindgren, Simon. Ungdomsbilder - Text och kontext i den 
norrbottniska mediediskursen från trettiotal till åttiotal. 1998. 
Licentiatavhandling. 

R 114 Svallfors, Stefan. Mellan risk och tilltro: opinionsstödet för en 
kollektiv välfärdspolitik. 1999. 

R 115 Augustsson, Gunnar. Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad -
En jämförande studie av personalstatistik och ett enkätmaterial från 
ett sjukhus och en bilfabrik. 2000. 

R 116 Cigéhn, Göran, Johansson, Mats och Karlsson, Lena. Klassamhällets 
återkomst. Om klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett 
nytt sekel. 2001. 

R 117 Drugge, Ulf och Lindgren, Simon. Med dödlig utgång. Om grova 
våldsbrott och sociala former i 1800-talets Sverige. 2001. 








