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Abstract 

Four executions and one pardon 

The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 

This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five 

accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five 

condemned persons, three men and one woman, were executed. One man was pardoned. The 

circumstances in each case are unique. The 1874 murders of Mauritz Upmarks and Johan 

Larsson in Malmköping, by Gustaf Adolf Eriksson Hjert and Conrad Pettersson Lundqvist 

Tector, led to the last public executions in 1876 in Malmköping and Visby simultaneously. The 

murder of Hanna Johansson by her husband, Per Nilsson, and her mother-in-law, Anna 

Månsdotter, led to the last execution of a woman in Sweden. Her son Per was pardoned. Finally I 

examine the robbery and murder of Victoria Hellsten at the Gerell exchange office in Stockholm 

in 1910 by Alfred Ander that led to the only time a guillotine was used in Sweden. It was also the 

final execution in Sweden. 

My aim is to examine how selected national and local newspapers covered these crimes, trials and 

finally the executions. Are there any traceable differences regarding the treatment of the woman 

on trial in the articles compared to that of the men? Do local and national mewspapers differ in 

their reporting? I found that there is a great similarity between the local and the national 

newspapers with a few exceptions. The woman was not subject to favoritism, but rather more 

critically judged by the writers and the population in her village.  

Previous studies and literature with connections to my study complete the materials that are used 

in this examination. My conclusion is that all newspapers that I selected have a negative attitude 

towards the capital punishment and describe the executions as something horrendous in varying 

degrees. The descriptions of the perpetrators are matter – of – fact while the victims are treated 

with sympathy. The newspapers differ in some details but generally their coverages of the 

murders, trails and executions are of the same pattern. A few newspapers present surprising 

opinions and individual thoughts. I found that while one cannot claim that the newspapers were 

demanding a banning of the capital punishment they contributed to the ongoing debate on the 

subject. There is no favoritism displayed in the articles. The woman and the men are treated 

equally. My conclusion is that the answers to my questions were found in the selected material. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur utvalda svenska dagstidningar ur samtida press skildrade tre utvalda 

och uppmärksammade mordfall i Sverige från brottens fullbordan till verkställandet av domarna 

åren 1874 – 1910. Hur beskrev pressen brotten, brottslingarna, domarna och allmänhetens 

reaktion? Fanns det en skillnad i synen på män och kvinnor rörande dödsstraffet? Skilde sig 

lokalpressens skildringar från rikspressens? Finns det en gemensam nämnare i reportagen? Finns 

det skillnader i pressens hantering av fallen? 

Tidigare forskning  

Jag har inte funnit någon tidigare forskning med den uttalade inriktningen att undersöka hur 

tidningarna skildrade just dessa unika mordfall i vår kriminalhistoria. Jag hoppas därför att i 

någon mån kunna fylla denna lucka. Böcker med anknytning till ämnet jag behandlar finns 

däremot, liksom material kring dödsstraffet och avrättningar per se. Här ingår 

personbeskrivningar, skildringar av faktiska förlopp samt idéhistorisk och historisk syn på 

dödsstraffet. Jag har valt ut två avhandlingar och en uppsats, som jag anser utgör ett bra 

bakgrundsmaterial. I sin avhandling Vedergällningstanken diskuterar Ralf Hultberg begreppen straff, 

hämnd och vedergällning i kapitlet Vedergällningstankens rötter. Den historiska bakgrunden till 

dödsstraffet emanerar från idén om vedergällning. Medan hämnden betraktats som en personlig 

åtgärd har vedergällningen historiskt varit det kollektiva sättet att reagera på en moralisk eller 

juridisk oförrätt, oavsett förövare. Hammurabi lag, är ursprunget för resonemanget kring 

vedergällning i bibelns andra mosebok 21:23-25 och i koranens suror. 

Hultberg menar att vedergällning var den obestridda rättsuppfattningen i västvärlden fram till 

1700-talet då filosofer som Voltaire, 1694 – 1778, och kriminologer som Cesare Beccaria,1738 – 

1794, ifrågasatte rådande normer. Två svenska filosofer som behandlas är uppsalaprofessorn i 

praktisk filosofi, Christofer Jacob Boström, 1796 – 1867, och filosofen och riksdagsmannen 

Samuel Grubbe ,1785 – 1853. Grubbe trodde på vedergällningsteorin och dödsstraffet och anses 

ha inspirerat Boström till dennes teorier. Den finske antropologen och filosofen Edward 

Westermarck,1862 – 1939, som skrev The Origin and Development of the Moral Ideas, som hävdade att 

moralen hör samhället till presenteras, men Hultberg framhåller att medan Westermarcks filosofi-
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, religions-, juridik- och antropologteorier, fortsatt är intressanta, är hans moralteorier inaktuella 

idag. Numera har vedergällningstanken starkt inflytande över kristet och judiskt tänkande. 

Hultberg menar också att den har betydelse inom den filosofi som behandlar begreppet straff, 

även om de flesta filosofer idag har ersatt den teorin med utilitaristiska teorier, vars fader är den 

engelske filosofen Jeremy Bentham,1748 – 1832. I kapitel 12 tar författaren upp några 

moralfilosofiska vedergällningstankar under 1900-talet. Andra centrala temata är ”straffets 

grammatik” och ” den moraliske hämnaren”. Här belyses varför samhället straffar, eller 

vedergäller, och på vilka moraliska och juridiska grunder detta sker. Intressant för min uppsats är 

särskilt synen på straff och dess inverkan på samhällets inställning samt den sammanfattning 

Hultberg gör kring skillnaden mellan vedergällning och hämnd som bestraffningsform. En 

sammanfattning av hans avhandling kan vara frågan: vem får straffa vem, på vilket sätt och på 

vilka grunder? 

I sin avhandling Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-talet till 1900-tal, redogör Martin 

Bergman för en teologisk och filosofisk aspekt på dödsstraffet. I kapitlet Debatt, strafflagstiftning och 

tillämpning, ges en klar översikt av 1800-talets syn på brott och straff, liksom den debatt som ledde 

till en mildare syn på vissa brott under 1700-talets senare hälft.1Författaren tar också upp 

lagstiftningens regelverk och den debatt som förekom kring dödsstraffets vara eller icke vara. En 

stor del av avhandlingen ägnas åt prästens roll som ämbetsman och själasörjare för den 

dödsdömde under tiden 1700 - 1900. Det är värdefullt att kunna relatera till denna bakgrund när 

jag i texterna studerar prästernas insatser för de dödsdömda inför avrättningen och att förbereda 

fången inför och närvara vid avrättningen. Han för också in kyrkans historiska syn på 

dödsstraffet i relation till gud som den högsta makten. Bergman menar att moralen är grunden 

för bedömningen av handlingar och brott och moralen har sitt ursprung i förnuftet. Filosofen 

David Hume, 1711 – 1776, och hans teorier kring moralen som förnuftet, är ett tema i 

avhandlingen. Bergman för både filosofiska och teologiska resonemang och åberopar både bibeln 

och filosofen Immanuel Kant, 1724 – 1904, som ansåg att det var orätt av döda en oskyldig, men 

rätt att döda en skyldig. Filosofen John Leslie Mackie, 1917 – 1981, godkänner inte att 

brottsoffret känner tillfredsställelse vid vedergällningen som ett fundamentalt skäl till att ett visst 

straff utmätes. Inte heller att ett straff tillgodoser kränkta känslor hos allmänheten, blidkar en gud 

eller att det har avskräckande effekt. Han pekar på en paradox. Vedergällningen kunde inte 

förklaras eller utvecklas inom ramen för ett förnuftstänkande. Å andra sidan kunde det heller inte 

uteslutas från vårt moraliska tänkande. Mackies krav på en vedergällningsteori var att ”den skulle 

stå på egna ben, inte vara härledd från någonting utanför sig självt som gav den auktoritet”. 

Mackie godtog inte heller tanken att brottslingen genom straffet betalade en skuld till samhället. 

                                                
1  Martin Bergman. Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal. Lunds universitet. 1996. Nerenius & 
Santerus Förlag AB, Stockholm. Sidorna 361, 362. 
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Straffet tillförde inte samhället något gott. Han menade att Hegels tanke att straffet eliminerade 

brottet var mer tilltalande. Mackie hävdar att en vedergällning ska vara enbart tillbakablickande, 

vilket är en vanlig tanke hos dem som förespråkar vedergällningsteorin. Vad är det 

vedergällningen ska åtgärda? Mackie anser att en analys av en felaktig handling innehåller tre olika 

delar: handlingen är farlig, den är förbjuden och den kräver ett fientligt svar. Här räcker det inte 

med att två av dessa parametrar föreligger, alla tre måste finnas för att det fientliga svaret ska 

komma till stånd. Det måste dessutom finnas. Kravet på farligheten, förbjudenheten och 

anspråket på att kräva ett fientligt svar måste gälla generellt, universellt. Det räcker inte med att 

handlingen är skadlig för en viss person, eller en viss auktoritet. Och det fientliga svaret gäller inte 

att en viss person skall utföra det utan att någon måste göra det, skriver Hultberg om Mackies 

vedergällningsteorier.  

Vedergällningen är alltså inte en form av bestraffning som vare sig är ett enkelt problem, eller ett 

problem som har en för alla situationer och tider tydlig tolkning. Knut Olivecrona ,1817 – 1905, 

inledde med sin bok Om dödsstraffet, 1866, en debatt om dödsstraffet, som pågick fram till 

dödsstraffets avskaffande. Han var motståndare till dödsstraffet, som enligt honom är ett arv från 

den judiska strafftraditionen i gamla testamentet. Han lutade sig i stället emot Jesus och dennes 

bergspredikan och ifrågasatte det avskräckande värdet i dödsstraffet, liksom om det verkligen 

hade ett skyddande värde. Han fick mothugg av teologer, och boströmanhängare. Man skulle 

skilja på den världsliga och den himmelska bestraffningsrätten, hävdade de, och därför stödde de 

dödsstraffet. Också i denna avhandling är kärnfrågan vem som har bestraffningsrätten central. 

Många teologer hävdade att bara gud, som gett liv, har rätt att ta ett liv, men det hindrade inte att 

de skiljde på den gudomliga rätten och den världsliga. Varken teologerna, eller någon annan 

grupp kom fram till ett slutgiltigt svar på vem som har rätt att döda. Det närmaste en enig 

uppfattning man nådde var att hämnden är något personligt medan vedergällning är en 

samhällsåtgärd, trots att vi i bibeln kan läsa i Jeremia 23:29 ”Hämnden är Herrens”. 

Johan Andrées uppsats, Från yxa till giljotin. Om humaniseringen av det svenska dödsstraffet, behandlar 

historiskt redskapen vid avrättningarna, från yxa till giljotinen och dess bidrag till humanisering av 

avrättningarna. Andrée redovisar giljotinens tillkomst under den franska revolutionen och hur 

den svenska riksdagen efter Curry Treffenbergs, 1825 - 1897, motion den 15 november 1865 i 

Riddarhuset om införande av en giljotin följd av August Wilhelm Westerdals, 1821 – 1884, och 

Adolf von Möllers, 1855 – 1932, motioner, år 1901 beslöt att importera en giljotin, för att 

humanisera avrättningarna. Den såldes till svenska staten av Frankrikes bödel, Anatole Deibler 

(1863 – 1939) kallad ”Monsieur de Paris”.2 Giljotinen var en skapelse under franska revolutionen. 

När den nya statens lagar proklamerades den 26 augusti 1789 fastslogs att lagen skulle vara lika 

                                                
2 Johan Andrée. Från yxa till giljotin. Om humaniseringen av det svenska dödsstraffet. Johan Andrée.20 - 40 p uppsats. 1992. 

Lunds universitet. Sidorna 5, 16 och 17. 
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för alla, även vid avrättningar. ”Envar ska ha huvudet avhugget” löd formuleringen.1792 stod den 

giljotinen färdig.3 Då kallades giljotinen bara för maskinen. Efter Louis XVI:s avrättning 1793 fick 

den namnet la louisette eller le louison, antingen efter kungen eller hans livläkare dr Antoine Louis, 

som byggde den första maskinen. Efter år 1800 började man använda namnet giljotin, efter dr. 

Joseph Guillotin, som motionerat om en sådan maskin i nationalförsamlingen. När bödeln i Paris 

1789 övervakade konstruktionen av de första exemplaren fick han rådet att ha ett snett blad för 

att underlätta halshuggningen av ingen mindre än den teknikintresserade kung Louis XVI, som 

själv skulle bli ett offer för giljotinen 1793. Den i Paris inköpta giljotinen anlände 1903 till Sverige 

och förtullades som jordbruksredskap! Den 29 juni 1906 förkunnas ett beslut i statsrådet, 

undertecknat av Oscar II, att hädanefter skulle avrättning ske med giljotin. Andrée redogör också 

för avrättningen av Ander, den enda gång giljotinen kom att användas i Sverige. Han återger såväl 

ett utdrag ur Dalmans sons bok om Anders avrättning. Sammanfattningsvis behandlar Andrée 

historiken från bödelsyxans tid fram till giljotinen med utvikningar kring debatten om 

avrättningsmetoder teoretiskt och praktiskt och dödsstraffets vara eller inte vara.  

Om arbetsgången och materialet 

Källorna är utvalda svenska, samtida dagstidningar med relevans för min undersökning 1874 – 

1910. Jag jämför och tolkar texter för att observera likheter och skillnader i skildringarna. 

Avhandlingarna och böckerna ger bakgrundsinformation. Yngve Lyttkens bok Yngsjömordet ger en 

juridisk aspekt på mordrättegången kring Yngsjömordet.4 Avrättningarna övervarandes av 

journalister, som rapporterade för sina tidningar. De är mina källor. Avhandlingarna och 

uppsatsen kompletterar liksom litteraturen som bakgrunds- och kringmaterial.  

Lennart Molanders faktaspäckade bok Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor: ett kriminalhistoriskt 

pussel ger en mycket bra bild av vad som verkligen hände när brottet begicks i Malmköping och av 

Hjerts och Tectors väg mot bilan. Författaren har skrupulöst gått igenom tidningar, skrifter och 

protokoll i ämnet och ger ett fullödigt bakgrundsmaterial. Även de övriga böckerna i 

litteraturförteckningen ger en mycket bra bild av människorna, som var inblandade i dramerna, 

och den tid de levde i. De fyller också ut luckor i de rapporterade händelserna i tidningarna. Jag 

har genomgående rubriksatt de tre fallen på ett så att man kan följa brotten, rättegångarna och 

tiden fram till avrättningarna stegvis.  

                                                
3  Andrée.1992. Sidan 9. 
4  Lyttkens, Yngve. Yngsjömordet. Bonniers. Stockholm. 1951. Sidan 180. 
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Begränsning 

Undersökningen begränsas till utvalda svenska rikstidningar och lokaltidningar med anknytning 

till förövarnas hemort, brottet eller avrättningsplatsen, från det att brottet begås fram till 

avrättningarna. Ett fåtal tidningar med särskilt intressanta artiklar utanför dessa parametrar ingår 

också Där skildringarna är närmast identiska får en tidning i varje kategori utgöra källan. 

Dessutom finns en tidsbegränsning från cirka 1874 till 1910.Debatten kring dödsstraffet 

undersöks inte, utan refereras enbart till.  

Disposition 

Inledningsvis ges en kort historik av dödödsstraffet. Sedan redogörs för de inblandade 

personerna från brottsling till skarprättare i anslutning till brotten. Därefter undersöker jag och 

jämför hur de utvalda tidningarna skildrade brotten och rättegångarna, som ledde till dödsstraff 

för fyra av de fem skyldiga personerna. Tyngdpunkten ligger på tiden kring avrättningarna. Texter 

och attityder hos tidningarna undersöks. Om idéhistoriska, moraliska, eller sociala frågor 

förekommer i texterna sätts de in i sina sammanhang. Svaren på frågorna, som söks i materialet, 

bör leda fram till en klargörande bild av hur de utvalda kategorierna av tidningar såg på de 

aktuella brotten, offren, brottslingarna och avrättningarna. 

Dödsstraffet i Sverige  

Dödsstraffet har existerat sedan långt före vår tideräkning, som t ex i Hammurabi lag. ”Öga för 

öga och tand för tand” är ett känt begrepp, som vittnar om människans beredvillighet att låta en 

mördare plikta med sitt liv. Dödsstraffet har funnits i de flesta länder fram till våra dagar. 

Världens två största demokratier, USA och Indien, tillämpar det fortfarande. Sverige avskaffade 

dödsstraffet i fredstid så sent som 1921. I krigstid fanns det kvar till 1973. 

Metoderna att avrätta människor i vårt land under den undersökta perioden har varit 

halshuggning och giljotinering. Brotten för vilka dödsstraff utmättes har efterhand begränsats till 

ett fåtal, huvudsakligen mord. För själva verkställandet av dödsstraffet har bödeln svarat. Fram 

till 1800-talet var han ibland en dödsdömd person som undgått att avrättas genom att åta sig 

uppgiften som skarprättare. Men det har också funnits de som sökt uppdraget, som till exempel 

Sveriges siste aktive skarprättare, A G Dalman. Fram till avrättningarna av Hjert och Tector, 

1876, var avrättningarna offentliga, något som antogs ha en avskräckande effekt på presumtiva 

brottslingar. Kring avrättningarna vilade alltid en dramatik och mystik och vidskepliga människor 

trodde sig kunna bota fallandesot, epilepsi, med hjälp av blod från avrättade. Långt in i modern 
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tid fick inte avrättade personer begravas i vigd jord på kyrkogården. Bara i de två första 

avrättningarna, av Hjert och Tector, hade allmänheten tillträdde, de senare var intermurala. 

Huvudpersonerna och brotten 

De tre brotten liknar varandra: mord med dödsstraff som påföljd. Hjert och Tector, liksom 

Ander var kända av polis och rättsväsende tidigare. Per Nilsson och Anna Månsdotter hade inte 

tidigare varit föremål för polisingripande. Ett gemensamt motiv i de tre fallen är ekonomisk 

vinning. I Gustaf Adolf Eriksson Hjerts, 1844 – 1876, och Conrad Pettersson Lundqvist Tectors, 

1838 – 1876, och Johan Alfred Andersson – Anders, 1873 - 1910, fall genom tillgrepp vid rånen, i 

Per Nilssons,1862 – 1918, och Anna Månsdotters, 1841 – 1890, fall de tillgångar offret Hanna 

Johansdotter, 1867 – 1889, fört med sig i boet vid giftermålet med Per. Det sistnämnda fallet har 

dessutom inslag av passion och incest. 

Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad Pettersson Lundqvist Tector förekommer i tidningarna 

i samband med brott innan deras koppling till rånet i Malmköping blir känd. Den 7 november 

1874 rapporterar Dagens Nyheter att polisen i Stockholm gripit två farliga missdådare som förövat 

stölder på olika orter och ” kanhända ännu svårare brott”. Därpå följer en redogörelse för 

vaneförbrytarna Hjert och Tector, med betoning på deras många stöldbrott.  

Under rubriken ”När Ander lefde på stor fot”, skriver Aftonbladet den 9 januari 1910 om Anders 

tidigare liv i ingress och artikel. Här antyder man att han finansierat sitt lyxliv med brottslig 

verksamhet och Ander beskrivs som hård, kallblodig och mycket osympatisk.5  

Varken Per Nilsson eller Anna Månsdotter är omskrivna före Yngsjömordet. 

Ingenjören Herman Mauritz Upmark föddes 1845 i Västerhaninge utanför Stockholm. Hans kusk 

Johan August Larsson föddes i Helgesta i Södermanland 1850. Upmark var på väg hem till 

hustrun Julia i Eskilstuna efter en tjänsteresa för bolaget Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg 

när han och hans kusk mördades en halv mil nordost om Malmköping natten mellan den 31 

augusti och den 1 september 1874. 

Upmarks och Larssons ene mördare var Conrad Pettersson Lundqvist Tektor, föddes i Svanshall 

i Östergötland 1838. Han kom från blygsamma, ordnade familjeförhållanden, men var kriminell 

som tjuv större delen av sitt vuxna liv. Den andre, Gustav Adolf Eriksson Hjert, föddes 1844 i 

Målilla, utanför Kalmar i Småland. Också han kom från ordnade familjeförhållanden, men levde 

liksom Tector ett kriminellt vuxenliv med tjuveri som försörjning mellan ströjobben. 

Hanna Johansdotter föddes 1867 och dotter till häradsdomaren Johan Olsson en välbeställd 

bonde i Brösarp. Hon mördades av svärmodern Anna Månsdotter,1841 – 1990, och maken Per 

Nilsson,1862 – 1918, i Yngsjö den 28 mars 1889. Mor och son var från Yngsjö. 

                                                
5G A Dalman och G O Gunne: Sveriges siste skarprättare A G Dalman. Skandinaviska pressförlaget. Stockholm 1931. 
Sidan 97. 
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Anna Victoria Hellsten föddes 1884 i Sundsvall. Hon arbetade som kassörska på Gerells 

växelkontor i Stockholm då hon mördades av Alfred Andersson Ander den 5 januari 1910. Ander 

föddes 1873 i Ljusterö socken utanför Stockholm. Alfred Ander hade många olika arbeten, men 

var kriminell större delen av sitt vuxna liv.  

Skarprättare Johan Fredrik Hjort kom att bli en av de två som sist avrättade dödsdömda 

offentligt i Sverige när han avrättade Gustav Adolf Eriksson Hjert vid Lidamon 18 maj 1876. 

Hjort föddes 1814 i Stockholm. Han började som bödel 1859 och var verksam fram till sin död 

1882. Han utförde totalt femton avrättningar. Förutom Stockholm stad var han även ansvarig för 

Uppsala och Nyköping samt utförde avrättningar i Malmköping och Västerås. Den mest kända 

avrättningen var den tolfte av Gustav Adolf Eriksson Hjert. Hjort efterträddes på posten som 

skarprättare för Stockholm stad av Johan Persson Palmgren, som dock aldrig utförde några 

avrättningar innan han lämnade posten och ersattes av Anders Gustaf Dalman, 1848 - 1920. 

Skarprättaren Per Petter Christenson Steijnech föddes 1842 i Södervidinge i Skåne och var den 

andre skarprättaren i den sista offentliga avrättningen i Hjert -Tector-fallet. Steinech var husar i 

Kungl. Skånska Husarregementet och slaktardräng. Han beskrivs som häftig till humöret och 

begiven på starka drycker. Han blev skarprättare år 1861. Mellan åren 1864 och 1887 utförde han 

sex avrättningar. Steijnechs mest ihågkomna avrättning är avrättningen av Konrad Petterson 

Lundqvist Tector, som avrättades klockan 07.00 den 18 maj 1876 på Södra Häradets 

avrättningsplats på Stenkumla backe utanför Visby. Avrättningen är även ihågkommen för att 

den till sitt utförande blev ovanligt motbjudande. Den sista av totalt sex avrättningar som 

Steijnech utförde var den av "Glimmingemördaren", Nils Peter Hagström, den 29 mars 1887. 

Den 6 juni samma år emigrerade han med hustrun till USA. Vidare öden och dödsdatumet är 

okända.  

Skarprättaren Anders Gustaf Dalman föddes 1848 i Östanmossa, Norberg, i Västmanlands län. 

Efter att ha varit stamanställd korpral vid Västmanlands regemente blev han i konkurrens med 

sexton andra sökande utsedd till Stockholms läns skarprättare den 5 augusti 1885. Under åren 

1885 - 1891 antogs Dahlman som skarprättare i ytterligare sex län. År 1901 utsågs han till 

riksskarprättare för hela Sverige. Dahlman flyttade till Stockholm redan 1884 och bodde först på 

Stora Bastugatan 5, flyttade 1886 till Tulegatan 9, därefter till Sankt Eriksgatan 22, omnumrerat 

till 44. Han gifte sig 1869 med Emma Sofia Westlander och fick med henne tolv barn varav fyra 

stycken uppnådde vuxen ålder. Äktenskapet varade i 40 år till hustruns död 1909. Dahlman 

bodde på Sankt Eriksgatan tills han 1918 flyttade till sin son på Lilla Essingen. Efter att ha blivit 

påkörd av en spårvagn återhämtade Dahlmansid aldrig och dog sent i juli 1920. Han begravdes på 

Norra begravningsplatsen. Under sina 25 år som skarprättare avrättade Dahlman fem män och en 

kvinna. Fem avrättades med handbila och den sista med giljotin. Yngsjömörderskan Anna 

Månsdotter, den 7 augusti 1890 i Kristianstad, Per Johan Pettersson, Alftamördaren den 17 mars 

1893 i Gävle, Johannishusmördaren Theodor Sallrot den 5 juli 1900 i Karlskrona, 
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Löderupsmördaren Lars Nilsson 23 augusti 1900 i Malmö, Mälarmördaren Johan Filip Nordlund 

den 10 december 1900 och Johan Alfred Andersson-Ander den 23 november 1910 i Stockholm.6  

Jonny Ambrius redogör i sin bok Att dömas till döden för historien kring dödsstraffet och ger 

exempel på brott som kunde leda till dödsstraff i vårt land på 1600och framåt.7 Under 1500- och 

1600-talen brändes kvinnor på häxbål och 1734 var döden påföljden för sextioåtta olika brott.8 

Man skiljde på brott mot personer och egendom, även om båda kategorierna så sent som in på 

1600 - talet i vårt land kunde bestraffas med döden. Svordomar liksom ocker, mord och många 

andra brott kunde leda till dödsdom på 1600-talet och tortyr användes för att få fram bekännelser 

när det ansågs påkallat. Kvalificerad avrättning innebar att till exempel en hand höggs av före 

avrättningen. Tortyr togs bort först i 1734 års lag. En debatt om dödsstraffets vara eller inte vara 

kom igång först på 1700-talet. Avrättningsmetoderna har varit flera från t ex halshuggning, 

föranstaltat i de yngre landskapslagarna, till hängning, dekapitering med svärd, bödelsyxa, bål för 

häxor, och giljotin som instrument fram till den sista avrättningen 1910.9 Bödelns ersättning och 

tillvägagångssättet vid avrättningarna var reglerade i lagar, förordningar och bestämmelser. För de 

olika lagar som utgjort milstolpar i historien kring avrättningar redogör Ambrius tydligt.10 

När tidningarna skriver om avrättningarna under undersökningsperioden har de goda kunskaper 

om brotten och därför är det viktigt att framhålla hur brotten gått till. Jag har därför givit såväl 

modus vivendi och modus operandi, liksom jakten på mördarna utrymme, för att kunna ställa brottets 

omständigheter i relation till straffet. Att belysa tidningars kunskaper om förövarna har jag också 

ansett av vikt då den kunskapen kan tänkas ha färgat deras omdömen om förövarna och brotten. 

De tre fall, med fem förövare, som jag behandlar är Malmköpingsmorden när rånmördarna Hjert 

och Tector, som avsåg att råna en postdiligens 1874, tog fel och mördade två privatpersoner, 

innan de insett sitt misstag och flydde från platsen. Det andra fallet är ett familjedrama där en ung 

kvinna mördas av sin man, Per Nilsson, och dennes mor, Anna Månsdotter, det s k 

Yngsjömordet 1889. Det tredje fallet är ett brutalt rånmord i ett växelkontor i Stockholm 1910 då 

en ung kvinna mördas av Alfred Ander. 

De tre utvalda brotten bär särmärken. Hjert och Tector är de sista som avrättas offentligt, Tector 

utanför Visby och Hjert utanför Malmköping den 18 maj 1876. Anna Månsdotter i Yngsjödramat 

kom att bli den sista kvinnan som avrättades, vilket skedde med bila den 7 augusti 1890 på 

fängelsegården i Kristianstad. Alfred Ander var den siste svensken att avrättas och den ende som 

avrättades med giljotin den 23 november1910 på Centralfängelsets gård på Långholmen. De båda 
                                                
6  Dalman och Gunne: 1931. Sidorna 8 - 10. 
7  Ambrius, Jonny. Att dömas till döden: tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien.1996. Vällingby.    
Strömbergs bokförlag. Sidan 10. 
 
8  DN nätet http://www.dn.se/nyheter/sverige/dodsstraff-far-icke-forekomma/2017-05-07 14.02 
 
9  Ambrius.1996. Sidorna 37 – 69. 
 
10 Ambrius. 1996. Sidorna 89,114 och 189.  
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senare fallen har det gemensamt att det var skarprättaren A G Dalman från Stockholm som 

verkställde dem. Han kom därmed att bli den siste aktive bödeln i Sverige. 

Gemensamt för de tre fallen är att alla förövarna dömdes till döden. Bara en av de inblandade, 

Per Nilsson i Yngsjödramat, beviljades nåd och dog som en fri man efter att på julaftonen 1918 

ha avtjänat 28 år i fängelset på Långholmen. 

Malmköpingsmordet; Hjert och Tector 

I det första mordfallet från 1874 är särdraget att det var ett kallblodigt planerat överfall på en 

postdiligens som ledde till morden på två personer i en privat transport, som saknade anknytning 

till postdiligensen. Förövarna Hjert och Tector hade flera tillfällen att ångra sig, då de första 

försöken under tidigare kvällar att råna postdiligensen fick avbrytas, eftersom de stördes av andra 

ekipage i väntan på postdiligensen. Trots detta genomförde duon senare sina planer och mördade 

två män, men inte de personer de trodde att det var. De mördade var inte bara helt oskyldiga, de 

var dessutom inte de som mördarna var ute efter. Postdiligensen dök upp först efter att dessa 

personer, Herman–Mauritz Upmark och Johan August Larsson hade mördats. Det gör detta fall 

ännu meningslösare och påverkade sannolikt opinionen mot mördarna hos allmänheten, som 

antingen hörde talas om morddramat, eller läste om det i pressen. 

Hjert och Tector var båda vad man idag skulle kalla yrkeskriminella med inbrott och stöld som 

specialiteter. Men även grövre brott förekom och de avtjänade båda ett femårigt straffarbete på 

Långholmen i Stockholm när de lärde varandra. Hjert dömdes till fem års straffarbete 1867 för 

andra resan stöld och förfalskning, rymde 1870 för att begå nya stölder, och återförpassades till 

fängelset. Han kom att sitta på Centralfängelset på Långholmen till i februari 1874 då han 

släpptes. Tector dömdes 1869 för bland annat mordbrand till fem års straffarbete och satt på 

Långholmen tills han frigavs i juli 1874.11Under denna tid på Långholmen planerade duon nya 

brott, som rånet och morden i Malmköping den 28 augusti -1 september 1874 och en stöldräd på 

Gotland med arton olika inbrott på fjorton dagar i oktober 1874 under marknadsdagarna.12 I 

Gotlands Allehanda kunde man läsa:” Hittills synes det vara tjufvarna som gjort sig den bästa 

marknaden, och lyckat de transportera sig själfva och sitt tjufgods öfver till fastlandet, så skola de 

säkert skratta i sitt skägg och snart förnya en så lönande lusttur kring Gotland”. De tog sig från 

ön i en stulen båt. De hade även setts och signalement fanns. Anledningen till stöldturnén var att 

rånet i Malmköping, som skulle ge stora pengar, helt misslyckades. Nu blev inte stöldturnén på 

Gotland så lyckad ekonomiskt heller, men man lyckades sätta skräck i Gotland eftersom man på 

det stadiet trodde att det var en hel liga som härjade.13Vid det här laget hade man inte hos polisen 

                                                
11 Hjert och Tector. Rättegångshandlingarna. Visby. Lindbomska tryckeriet. 1876. Sidorna 3 och 4. 
12 Gotlands Allehanda. 30 oktober 1874. 
13 Wisby – Posten 30 oktober 1874. 
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kopplat samman brotten på Gotland med de i Malmköping, men spåren från de olika 

brottsplatserna skulle ligga till grund för ett skickligt pusselläggande som ledde till gripandet av 

Hjert och Tector. 

Rånet mot postdiligensen i Malmköping i Södermanland den 1 september 1874 var väl förberett. 

Redan den 20 augusti anlände Hjert och Tector till trakten. Genom inbrott hade man skaffat sig 

vapen och senare köpt bly för att stöpa kulor till gevär och pistol i en modifierad takränna av plåt, 

som man brutit loss från en byggnad inne i köpingen.14Hjert hade redan i maj varit på plats och 

luskat fram uppgifter kring turlistan och rutinerna kring den postdiligens som skulle rånas. Den 

gick tre gånger i veckan från Sparreholm via Malmköping till Eskilstuna och medförde pengar 

och värdepapper. Det var vid en utvald grind utanför Malmköping rånarduon efter noggrann 

rekognosering planerade att slå till. Egentligen skulle rånet ha skett tidigare, den 27 augusti, eller 

den 30 augusti, men eftersom deras planer stördes av andra oväntade ekipage kom de sig inte för 

att agera. De beslöt att agera vid nästa tillfälle, då de visste att postdiligensen skulle färdas under 

mörker, kvällen mellan 31 augusti och 1 september 1874. Rånarna visste genom inhämtad 

information också att detta nu var sista chansen på en vecka. Dessutom hade de sannolikt blivit 

sedda av en skogsarbetare och var därför rädda att dra på sig myndigheternas intresse. 15 

Paret hade gömt sig i diket, bakom medhavda gran- och björkruskor, intill grinden vars hakspärr 

hade gjorts svår att öppna med hjälp av en sten. Låsarrangemanget skulle ge rånarna mer tid att 

agera. Förutom skjutvapnen var de utrustade med störar som de täljt till. Om kusken var ensam 

kanske det skulle räcka med att slå honom medvetslös, resonerade de. De posterade på varsin 

sida av vägen beredda att angripa från två håll. Deras låga position minskade risken för att de 

skulle skjuta mot varandra av misstag. De hade kamperat i skogen och stulit mat i trakten under 

de elva dagar de förberedde rånet. Hjert och Tector planerade rånet så att de skulle skjuta för att 

döda om det behövdes för att komma över värdesäckarna och undgå att bli identifierade, men 

om det räckte slå postiljonen medvetslös med ruskorna fick det bli så. Under inga omständigheter 

fick de bli övermannade eller igenkända av vittnen.16 

Måndagen den 31 augusti är en regnig kväll. Den 29 år gamla civilingenjören Herman- Mauritz 

Upmark är på väg hem efter ett uppdrag och ekipaget körs av den tjugofyraårige kuskdrängen 

Johan August Larsson. Upmark sitter inne i vagnen, under suffletten, skyddad mot regnet. De 

hade startat från Flen vid halv tiotiden på kvällen. Inne i Malmköping låter kusken hästarna äta 

och dricka innan den långa färden ska fortsätta. Han fyller också på olja i de lyktor de har för att 

lysa sig i mörkret. De båda männen äter på gästgiveriet innan färden återupptas något senare. 

Klockan har närmat sig 22.40 då Hjert och Tector tar fram sina vapen, som de kontrollerar 

noggrant inför kvällens rån. Hjert stoppar på sig en stulen linnepåse, för att ha bytet från rånet i. 
                                                
14 Lennart Molander. Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor : ett kriminalhistoriskt pussel . 2001. Sidan 58. 
 
15 Molander sid 60, 69 
16 Molander sid 61 
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Den ska senare bli bevismaterial liksom de stulna vapnen. På vägen till platsen för rånet 

konstaterar de att ” det är fan så mörkt”. Efter att ha apterat grinden med en sten återvänder de 

till kojan för att lyssna efter ljudet av den annalkande postdiligensen. Vid en liten ljusstump som 

en ljuskälla väntar de. Plötsligt hör de ett svagt ljud som de uppfattar som diligensen. Klockan är 

lite efter elva på kvällen.  

I samma veva är kyrkvärden Anders Ersson på väg hem. Han har svårigheter att öppna grindlåset 

eftersom rånarna spärrat det med en sten. Han ser sig omkring och ser att dörren till den gamla 

kojan är öppen, men ser ingen människa. Till slut får han upp grinden och fortsätter hemåt med 

sin häst och vagn. Väl hemma hör han hur en annan vagn åker förbi ute på vägen 23.40. Han äter 

och går och lägger sig. 

Vid 23.30-tiden har den ordinarie postdiligensen, nr 163 med postiljon Broberg och kuskdrängen 

Carl August Lätt, lämnat Malmköping för sin färd mot Eskilstuna. Det ska visa sig att Upmarks 

vagn och postdiligensen är mycket lika varandra, inte minst i mörkret. Och båda dras av två 

hästar. Vid möte med andra ekipage ska postiljonen blåsa i det medföljande posthornet, men den 

här kvällen sover Broberg tungt efter tidigare festande och nattvak och blåser inte. 

Nu står Hjert och Tector på pass vid grinden och inväntar postdiligensen. Johan August Larsson 

håller in hästarna och stannar en bit från grinden, stiger ur för att gå och öppna grinden. Tector 

skjuter mot Larsson, men missar. Då skjuter Hjert ett skott som träffar Larsson, som faller död 

ned. Hjert ser hur någon inifrån vagnen försöker ta tömmarna och skickar iväg sitt andra skott 

mot denne. Mannen skriker av smärta inifrån vagnen. Hjert skjuter ett skott, men mannen skriker 

fortfarande. Hästarna blir skrämda och stryker bakåt. Rånarna blir nervösa och springer upp ur 

diket på vägen där de springer på varandra i mörkret. Klockan har blivit närmare kvart i tolv på 

kvällen. Rånarna laddar om. Hjert skjuter på nytt två skott in i vagnen och skadar denna gång 

Upmark dödligt. Tector öppnar grinden. Hästarna skräms på nytt av skotten och backar in i 

gärdesgården. Till slut lyckas rånarna lugna hästarna. Då upptäcker rånarna att det är fel vagn. 

-Fan, Tector, det är fel vagn säger Hjert. 

I samma ögonblick hör de hur en annan vagn närmar sig och hoppar snabbt över gärdesgården 

för att fly. Postdiligenskusken Lätt uppfattar vagnen vid grinden i mörkret. Han anar att något 

inte står rätt till då han inte ser några människor, sätter full fart och uppmanar Broberg att ta fram 

pistolerna då han hört att ” det fanns mördare i trakten”. Den dödligt sårade Upmark ska i denna 

veva ha ropat:” Hjälp det är mördare i trakten!” Det ska senare visa sig att Hjert och Tector hört 

att Upmark ropat något, men inte uppfattat vad. Hur som helst så är deras dåd upptäckt och det 

gäller att fly. De drar sig åt Malmköpingshållet. 

Nu vaknar postiljonen Broberg av larmet och märker att Lätt kör så fort han kan och frågar 

därför vad som hänt. Den artonårige Lätt säger att han tror att någon blivit mördad. Broberg 

beordrar Lätt att stanna vid Mortorps krog ett par kilometer meter längre fram. Männen förklarar 

vad som hänt. Man beslutar att skicka bud till Skoghall där rättaren beordrar några kuskar och 
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drängar att åka till grinden. Där finner de Larsson död och Upmark illa medfaren. Upmark andas 

mycket tungt. Han lyfts upp på drängarnas vagn och man för bort honom för vård. Då är 

klockan tre på natten. Nu strömmar folk till mordplatsen från Skoghall. Ersson, som tidigare hört 

ljudet av en vagn, hör hur det knackar på dörren och drängarna som medför Upmark ber att få 

komma in med den skadade samtidigt som de ber Ersson att åka och hämta läkare. I väntan på 

doktor Braun ställer den nyligen anlände länsman Jäderholm de första frågorna till Upmark vid 

femtiden på morgonen. Upmark svarar att det fallit ” blixt på blixt” och att rånarna skjutit minst 

sex skott. Han säger sig inte känna igen männen och faller i dvala igen. Doktor Braun undersöker 

Upmark och försöker lindra hans plågor med morfin. I ett angränsande rum informerar läkaren 

länsmannen om att skadorna är dödliga. Flera av kulorna ligger kvar i vagnen. Upmark dör av 

sina skador den 2 september och obduceras.17För Hjert och Tector väntar nu flykt undan 

rättvisan och en stöldturné på Gotland. De hade inte fått med sig något byte från det misslyckade 

rånet. De hade inte bara tagit fel på diligens, de hade inte heller sökt efter värdeföremål hos 

offren då de blivit skrämda av den riktiga postdiligensens ankomst. Ett så brutalt och till synes 

meningslöst överfall skildras inte överraskande som sällsynt rått i pressen. 

” Mord och mordförsök på öppen landsväg” är Dagens Nyheters rubrik den 2 september 1874. 

Eskilstuna Tidning, som kommer ut den 3 september, skriver:” Mord å öppen landsväg”. Det är 

korta notiser kring vad man vet i det läget. Som en följd av morden sker omgående en 

omläggning av posttrafiken på sträckan, något som publiceras i Trafikbyråns diarier. Tidningen 

Barometern skriver den 5 september om dessa och andra åtgärder som myndigheterna vidtar kring 

postiljonsturerna på den aktuella sträckan efter morden. 

Morden uppmärksammas på ett tidigt stadium i pressen även utanför trakten där morden begicks. 

Södermans Läns Tidning skriver den 5 september ett längre reportage om händelsen. Det inleds 

med texten:” Vår lugna och fredliga ort, der ett mord ej på mycket länge förekommit, tycks nu 

hafva valts till verksamhetsfält av ett band bofvar, som uppträdt i och omkring Malmköping. 

Genom fler stölder i den kringliggande trakten och äfven i sjelfva köpingen hade 

uppmärksamheten blifvit väckt, och länsmannen i orten, Gustaf Jäderholm, hade i Lördags 

anställt efterspaningar efter tjufvarne, ehuru utan framgång, hvarföre han till Tisdagen anordnat 

en större skallgång. Men innan den hann utföras, hade bofvarne från stöld övergått till mord”. 

Tidningen redogör för hur den riktiga postiljonsvagnen när den kommit till mordplatsen av 

Upmark uppmanats att snarast åka vidare ” ty eljest bli i mördade”. Tidningen berättar vidare att 

”Upmark legat kvar på platsen i fyra timmar ” då äntligen folk anlände som förde honom till den 

närbelägna gården Nafvesta”. Man kan i artikeln spåra vissa drag av moralisk indignation. 

Artikeln avslutas med att Upmark innan han avled kunnat meddela att de angripande var två och 

inte fyra.18 

                                                
17  Molander.2001. Sidorna 85 – 98. 
18  Molander.2001. Sidorna 116 och 117. 
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Den 8 september har också Barometern en heltäckande redogörelse för det misslyckade rånmordet, 

med den från tidigare rapporter avvikande rapporten att Upmark var vid fullkomlig sans ända till 

dödsögonblicket, något som inte stämmer med läkarens rapport. Därefter ger tidningen en 

detaljerad rapport som Upmark ska ha lämnat om händelsen där han sårades dödligt. En av 

mördarna ska ha frågat Upmark om hade pengar på sig, något han förnekade. Tidningen 

spekulerar om några arbetare i Flen, som nyligen blivit avskedade, kunde ligga bakom dådet. 

Barometern tror sig också vet ifrån en säker källa att mördarna redan är gripna. 

Aftonbladet har en annan teori samma dag. ” Det tros (sic!) att samma band , som tillförne under 

sommaren visat sig i närheten av Ronneby, på senare tider slagit ned sina bopålar i trakten av 

Malmköping. Man har till och med efter mordets begående hört signalskott och märkt 

signaleldar”. Vidare har järnvägens ingenjörer sett olika mossor och grenar instuckna i träden 

som ett signaltecken mellan banditerna. En teori om att Upmark medfört avlöningspengar 

lanseras. Tidningen är säker på att våldsverkarna finns kvar i trakten. 

Den 12 september skriver Barometern att från Kungl. Befallningshavaren i Nyköping har ingått en 

begäran till överståthållarämbetet om att efterspanande i huvudstaden av hemmansägare Sven 

Pettersson från Julita må ske, ” vilken skäligen misstänks för ovannämnda mord”. Barometern 

citerar sedan Aftonbladet som hävdar att en bagare, liksom hans hustru. blivit häktade (sic!) vid 

Flens station för mordet.  Mordet upprörde allmänheten och tidningarna ville uppenbarligen vara 

först med mordens lösning, till varje pris.19 

Söderman Läns Tidning meddelar att mellan tjugo och trettio ”kringstrykande manspersoner” tagits 

i förvar som misstänkta. Anders Magnus Stark beskrivs som huvudmisstänkt, så misstänkt att 

man startat en rättegång mot honom den 25 september, skriver tidningen. Han kommer senare 

att delta i förhandlingarna vid lagförandet av Hjert och Tector. Om en annan inblandad på detta 

stadium skriver man ”en f.d. artillerist Carl Johan Andersson, med vilken det ej tycks vara helt 

riktigt”.20 berättar senare om hur misstänksamheten mot kända och okända fått orimliga 

proportioner. Det räckte med att man visslade för att bli misstänkt. Och medan allt detta pågick 

var de skyldiga på flykt och stöldturné och skulle så småningom hamna på Gotland och sprida 

skräck med sina stölder med bankrån och inbrott.21 

Mördarna skulle komma att gripas delvis tack vare stöldturnén på Gotland då överkonstapel 

Öberg lade pussel och såg ett mönster. Den 6 november 1874 när Hjert och Tector gripits i 

Stockholmstrakten kan man i Aftonbladet läsa att ”Stockholms djärvaste tjuvar” gripits av polisen, 

som förtjänar allt beröm”. Nu återstod den metodiska utredning som skulle komma att binda 

Hjert och Tector vid både stölder de begått och morden i Malmköping. Den 30 november skriver 

Stockholms Dagblad:” Då vi första gången omnämnde f. straffångarna Hjert och Tector, meddelade 

                                                
19  Molander.2001. Sidorna 120 och 121. 
20  Molander. 2001.Sidan 122 och Södermans Läns Tidning. 
21  Gotlands Tidning 13 oktober 1874.Barometern 16 oktober 1874. 
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vi i sammanhang därmed, att antydan gjorts hos polisen därom, att Hjert och Tector möjligen 

kunde hafva föröfvat eller åtminstånde varit delaktiga i mordet år ingenjör Upmark och dennes 

körsvenn, August Larsson”. Tidningen redogör sedan för den försiktighet i meddelandet av 

känsliga uppgifter under utredningen och spaningen, som var påkallad. Parets stöldturné relateras 

liksom erkännandet. ”… och de syntes känna ett oemotståndligt behov att lätta sina 

skuldbelastade samveten”…Tector erkände först,sedan Tector, ”under djup ånger”, skriver 

tiningen. De berättar att de tagit miste på Upmarks vagn och postdiligensen och ”med 

begagnande av skjutvapen föröfvat morden å Upmark och Larsson, i tro att det åkdon, hvari de 

färdades, var postdiligensen”. Tidningen konstaterar sedan att duons redogörelse för brottet 

stämmer med den redogörelse tidningen tidigare presenterat för sina läsare. Övriga tidningar 

skriver likartade artiklar om gripandet och erkännandet, som polisen tillhandhållit.  

Rättegången 

Nu börjar spekulationerna inför rättegången, som förväntas leda till dödsdomar. Eftersom Hjert 

och Tector även rannsakades för stölderna och inbrotten på Gotland kom Tector att få sin 

dödsdom i Visby av häradsrätten 15 maj 1875 vilken fastställs av hovrätten den 15 september 

samma år. Hjert får sin dom i Södertälje av häradsrätten 29 juni 1875.Också den fastställs av 

hovrätten 15 september. Intressant är att justitierådet Knut Olivecrona förespråkar livstidsstraff i 

stället för dödsstraff, då han menar att dödstraff inte avskräcker, något han hävdar i sin 1866 

utkomna bok Om dödsstraffet, som behandlas utförligt i Martin Bergmans avhandling.22 

Domstolens fann dock ingen anledning att tillstyrka Hjert och Tectors nådeansökningar.23De får 

båda avslag på sin nådeansökan av kung Oscar II, 17 mars 1876.Tector ska halshuggas i 

Stenkumla utanför Visby och Hjert utanför Malmköping, vid Lidamon, i trakten där brottet 

begicks. Domstolen bestämmer att de ska äga rum samtidigt, klockan 07.00, den 18 maj 1876.  

Att man delar upp avrättningarna kan bero på att man med de offentliga avrättningarna vill 

avskräcka folk från att begå brott. Skolklasser hade ofta ”hedersplatser” vid offentliga 

avrättningar. Men båda mördarna hade anknytning till Gotland och Malmköping genom sina 

brott eftersom de dömdes även för de inbrott och stölder, så det kan vara ett skäl till 

uppdelningen. Inget klart motiv till domstolens beslut redovisas i tidningar, eller annat material 

jag haft tillgång till. Det har antagits att Hjert och Tector ämnade bege sig till Amerika efter det 

planerade rånet mot postdiligensen. I filmen Drömmen om Amerika från 1976 är det temat. Riktigt 

klarlagt är det dock inte om Amerika var målet, eller om de bara ville berika sig. 

                                                
22  Bergman.1996. Sidorna 74 - 81 
23  Hjert och Tector. 1876. Sidorna 15 och 17. 
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Tectors avrättning 

Den 18 maj 1876 avrättades genom halshuggning förre artilleristen Hjert och förre 

mureriarbetare Tector på Lidamon utanför Malmköping respektive Stenkumla Backe på Gotland. 

Avrättningarna var tänkta att ske vid samma klockslag, 07.00 på morgonen, men på grund av de 

tidsskillnader som då fanns inom Sverige blev Tector den siste människan som avrättades 

offentligt i Sverige.24Avrättningarna blev mycket omskrivna, skriver Bergman i sin avhandling i 

kapitlet 3.4 Om Hjerts och Tectors avrättningar. Här pekar författaren på det inflytande pressen hade 

när det gällde dödsstraffets vara eller inte vara. Inte minst avrättningen av Tector hade stark 

påverkan för avskaffandet av dödsstraffet och humaniserandet av själva proceduren. Tectors 

avrättning bidrog starkt till övergången till intermurala avrättningar.25 

Inför avrättningen av Tector rapporterar Gotlands Allehanda att Tectors avrättning lär vara 

bestämd till den 18 maj klockan åtta på morgonen. Tidningen är mycket upprörd över att 

socknens husbönder och deras tjänare beordrats att utgöra spetsgården kring avrättningsplatsen.” 

Kan det vara möjligt, att en fri svensk, en odalman, kan tvingas, att åskåda en dylik gärning”?  

Gotlands Tidning skriver den 18 maj 1876 att Tector beretts nattaradsgång i fängelsekapellet. 

”Öfvervägande antalet bestod af kvinnor och barn, och ceremonin fördes understundom af 

tillrättavisningar åt påträngande personer hvarvid bland dessa e f.d. prästman syntes utmärka sig 

för mycken hänsynslöshet.” I övrigt konstaterar tidningen att fängelsepredikanten adjunkt 

Westöö höll ett för tillfället lämpat tal. Fången Tector beskrivs som lugn och uppmärksam.  

Nattvardsgången var den dödsdömdes sista möjlighet att ingå i den kyrkliga gemensamhet, vid 

altaret på knä inför gud tillsammans med andra, fria människor. Från att under Tectors tid ha ägt 

rum på själva avrättningsdagen, eller kvällen innan, tidigarelades den senare så att denna 

kommunion kom att äga rum fyra dagar före utsatt avrättning. Det var en viktig del av 

själasörjarens uppgift att bereda fången inför döden. Helst skulle denna inför gud bekänna alla 

sina synder inför mötet med evigheten. Annars uppstod problemet med att sända en person i 

döden, utan att denna fått syndernas förlåtelse, ett dilemma för kyrkan.26Tector behandlades milt i 

fängelset och man visade honom ett hjärtligt deltagande i hans öde.27 

Själva avrättningen, som utfördes av skarprättaren Steijnech var inledningsvis föremål för 

synnerligen varierande skildringar, Så här löd Aftonladets skildring den 18 maj. ”Igår på aftonen 

begick Tector nattvarden. Afrättningen skedde i dag kl.7. Högst 800 personer voro närvarande, 

hvaraf 500 bildade spetsgården. Alt försiggick i stillhet”.28 . Den rapporten skiljer sig markant 

ifrån Wisby – Postens referat.”… fick ett par hugg… beklagligen finge dock åskådarna bevittna 

                                                
24  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjert_och_Tector2017-04-29 
25  Bergman. 1996.Sidorna 134, 177, 178 och 179. 
26  Bergman. 1996.Sidorna 134,177,178 och 179. 
27  Gotlands Allehanda 19 maj 1876. 
28  Aftonbladet den 19 maj 1976. 
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ännu ett, ihuru lindrigare, fall av bilan och en skärning…”. Skildringen är mycket 

realistisk."...skarprättaren Steineck fattade derpå straxt bilan, och sedan Tektors ställning blifvit 

något ändrad, höjde han bilan... Hon föll, döden syntes genast hafva följt, men hugget var - snedt. 

Ännu ett måste göras; detta träffade bättre, men för tredje gången måste bilan höjas och sänkas, 

innan hufvudet var fullkomligt skildt från bålen...". 29 

Dessa skildringar är helt olika till sitt innehåll. Det beror förmodligen på att Aftonbladets 

telegramavsändare i god tid chansade på att det gick till så här som han beskrev för att man skulle 

få med nyheten i sin aktuellaste upplaga. Det finns inget belägg för det, men sådana chansningar 

har förekommit många gånger i svensk press redan då. 

Att Tector inte beretts tillfälle att ta av sig vare sig överrock eller halsduk före avrättningen sägs 

vara ett av skälen till att det krävdes tre hugg av Steijnech. Det har också sagts att Steijnech var 

full vid det aktuella tillfället, men detta kan inte vara mer än ett antagande, baserat på vetskapen 

att Steijnech var känd för sin begivenhet på starka drycker, samt vetskapen att skarprättare - i 

varje fall före 1866 - ofta tagit sig ett par supar vid avrättningar.30  

Hjerts avrättning 

Om Aftonbladets första skildring av Tectors avrättning var såväl lapidarisk som missvisande i sin 

oblodiga beskrivning så är den desto mer blodigt detaljerat när det gäller Hjert. Referenten 

reflekterar inför avrättningen.” De närmaste socknarnas inbyggare af allmogeklassen från Malm 

och Lilla Mellösa, män qvinnor och barn, de senaste till icke ringa antal och så minderåriga, att 

man häpnar vid tanken på att föräldrar kunna vara dåraktiga nog att medföra dem, vallfärdade 

hela Onsdagen till platsen för att taga tillredelserna i betraktande”. När referenten kommit till 

platsen för avrättningen vid fyratiden på morgonen såg han tvåhundra fordon och folk som kom 

strövande i den svala natten, skrikande och stärkande sig med brännvin. När skarprättaren 

anlände vid femtiden och steg upp på schavotten för att lägga fram sina redskap och sedan dölja 

dem med en grankvist, tyckte sig Aftonbladets referent befinna sig på en marknadsplats snarare än 

vid en avrättningsplats.  Tidningen beskriver fångens sista färd från fängelset i Stockholm med 

specialtåg och häst och vagn, hur man passerar brottsplatsen för att slutligen nå 

avrättningsplatsen, Lidamon. En djup tystnad inträdde bland de församlade då vagnen med 

dödsdömde körde in på den inhägnade platsen. Allas blickar riktades naturligtvis på brottslingen, 

som satt vid prästens sida och skulle bli ”dagens sorglige hjelte”. Hjert verkade inte medtagen. 

Hjerts utseende var ” om man frånser den kalla, nästan hånande blicken, inte obehagligt”.31 

                                                
29  Wisby- Posten 19 maj 1876. 
30  Wisby-Posten 19 maj 1876. 
31  Aftonbladet. 19 maj 1876. 
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Om proceduren som följer kan man läsa:” Vänd till höger om stupstocken och efter att ha kastat 

en flyktig blick på bilan, hvars skaft var synligt på sidan om grankvistar, som dålde stålet, föll 

Hjert på knä med blottat hufvud, hvarefter pastor Hellstedt läste en varm och hjertlig bön, 

hvilken av delinqventen åhördes med synbart djup rörelse”.32Efter att pastorn läst färdigt böner 

och välsignelser tog den näst sista fasen vid.” Pastor Hellstedt tog nu Hjert på axeln varpå denne 

reste sig upp och började omedelbart att aftaga sig utanrocken , svart bonjour och väst, hvit 

halsduk och krage samt nedvek härpå skjortlinningen och undertröja så att halsen och den öfre 

delen av bålen blottades. Allt detta skedde med en förvånande kallblodighet”. 33(Min kursivering). 

Hur lika texterna bitvis kunde vara ser man vid jämförelse med Dagens Nyheter: 

”Predikanten lade nu sin hand på den lifdömdes skuldra. Det var signalen till den blodiga aktens 

början. Hjert reste sig upp utan synbar ansträngning och aftog hatten som han lade på 

schavotten. Under det att han uppknäppte ytterrocken, lät han sin blick då och då sträfva utöver 

folkmassan. Äfven ytterrocken lade han bredvid sig å schavotten liksom den inre rocken och 

västen. Derpå aftog han sin hvita halsduk, uppknäppte skjortan och nedvek densamma mycket 

omsorgsfullt. Sedan denna afklädning försiggått utan någon annan persons biträde tog Hjert sin 

själasörjare i famnen och kysste honom, lade sig derefter ned på schavotten, inpassade hakan i 

stupstockens urholkning och sträckte benen så att kroppen blev liggande i fullkomligt rak 

ställning. Knappt hade Hjert hunnit placera sig förrän skarprättaren skyndade fram, fattade sin 

under ett par grankvistar dolda bila och skillde med ett enda kraftigt och väl riktadt hugg 

hufvudet från kroppen, så att det rullade ned på schavotten. En tjock ström af blod sprutade 

fram ur de afhuggna ådrorna, och ögonblicket derefter framrusade ur folkmassan personer, 

försedda med glas och skedar för att uppsamla blod. En eller annan lyckades, men 

kronobetjäningen dref de flesta tillbaka”.34 

Skildringarna är inte identiska men så lika även i fortsättningen att man på god grund kan anta att 

så här gick avrättningen till, då andra tidningars skildringar inte avviker från Aftonbladets och 

Dagens Nyheters. Det är också svårt att inte tro att mindre tidningar med begränsade resurser att 

bevaka avrättningarna lånat underlag från de större tidningarna. Tidningen Kalmars intervju 28 juli 

1890 med bödeln Dalman inför styrker tanken på att tidningarna lånade friskt av varandra. Redan 

inledningsvis meddelas att intervjun är hämtat från Dagens Nyheters artikel dagen före. 

Sedan Hjert tagit ett ömt farväl av sin själasörjare är det dags för skarprättare Hjort att agera. 

” Skarprättaren, som hittills stått vänd från delinqventen, vände sig nu mot stupstocken, och i det 

presten började läsa välsignelsen, kastade skarprättaren af sig kappan, fattade bilan, och med en 

hastighet så stor att man knappt kunde följa hugget med ögonen, skilldes hufvudet från bålen och 

rullade ett kort stycke framåt golfvet”. 

                                                
32  Aftonbladet. 19 maj 1876. 
33  Aftonbladet. 19 maj 1876. 
34  Dagens Nyheter. 19 maj 1876. 
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Den här beskrivningen ger alla tidningarna jag valt för undersökning. Det var av allt att döma en 

”mönstergill” avrättning till skillnad från den i Visby. Vad som hände efter att bilan fallit är det 

mest makabra vid avrättningen av Hjert. 

” En tjock ström av blod sprutade fram ur de afhuggna ådrorna, och ögonblicket därefter 

framrusade ur folkmassan personer, försedda med glas och skedar för att upphämta blod. En 

eller annan lyckades, men kronobetjäningen drev de flesta tillbaka. Å det afhuggna hufvudets 

ansikte märktes strax efter hugget muskelryckningar, i synnerhet i underkäken. Ögonen på den 

aflifvade voro till en början fullkomligt öppna, men ögonlocken sjunko så småningom tillhopa, i 

samma mån som blodet från hufvudet hann afrinna. En svag rodnad kvarstannade en kort stund 

å kinderna”. 

Vidskepelse gjorde att många trodde att blod från en avrättad kunde bota en mängd sjukdomar, 

bland annat fallandesot, epilepsi. Löjlig vidskepelse för oss idag, när vissa tror på healing. En 

vetenskapsman fanns på plats för att vetenskapligt studera Hjerts likdelar. En uppgift var att 

försöka klargöra om den avrättade efter exekutionen har känsla och medvetande. Liket blev kort 

därefter obducerat av professorerna Frithiof Holmgren och Axel Key, samt akademiadjunkten C. 

Claesson, biträdd av några yngre läkarkandidater. Efter obduktionen fördes liket till en 

närliggande Malma kyrkogård där man i stället för en grav finner en minnesplatta. 

När Hjert förts bort från schavotten tog sig flera personer fram till denna för att skrapa upp 

rester av hans blod från träplankorna, skriver alla undersökta tidningarna. Aftonbladets referent 

skriver :”… den afrättades blod, som dracks ur skedar och flaskor af en mängd ur den råa hopen, 

hvilka då detta slutligen förvägrades dem och liket var lagt i kistan, gingo upp på schavotten och 

afskrapade de sista dropparne från stupstocken med fingrarne för att åtminstone få något i sina 

medförda flaskor – ej vidare tillhör antalet af dessa anhängare , och nyttigt skulle det utan tvivel 

ha varit för många af dem, som ifra och verka för detta straffs bibehållande, att på stället ha varit 

närvarande. Dock fanns, utom de tjenstgörande samt 6 eller 8 personer, hvilka i vetenskapligt 

syfte eller af annan tvingande orsak måste infinna sig ingen enda närvarande vid Hjerts afrättning 

som ej tillhörde allmoge och arbetarklass”. Här förs ett klasstänkande in. Denna motbjudande 

sed var något de lägre klasserna höll sig med, menar tidningen. I varje fall vid avrättningen i 

Lidamon. Bättre folk var på plats endast som tjänstemän. Det är svårt att veta om tidningarna vill 

belysa vidskepelsen i sig, eller den makabra traditionen att stjäla den dödes blod, för att användas 

i läkande syfte. Ingen skribent uppehåller sig kring sedens bakgrund.  

Blekinge-Posten gör följande mycket speciella reflexioner den 22 maj kring avrättningarna. 

”Hjert och Tectors afrättningar utgöra så att säga samtalsämnet lite hvarstädes. Huru olika dessa 

begge förbrytare gingo sin död till mötes! Den ene, så att säga förslöad, halfdöd, den andre med 

mod och beslutsamhet. Det enda, som härvid vore att anmärka är skarprättarens å Gotland 

oskicklighet att icke kunna på ett ordentligt sätt fullgöra sin skyldighet, utan behöfva hugga flere 

gånger innan missdådarens hufvud föll. Detta talar ännu mer för att en guillotin vore nödvändig 
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för dödsfångars bestraffning, ty icke är det meningen, att delinqventens dödsplågor skola 

förlängas genom skarprättarens osäkerhet och oskicklighet. Vi återkommer emellertid i nästa 

nummer till de sorgliga betraktelserna öfver nödvändigheten af dessa och dylika missdådares 

dödsstraff”.  

Det är intressant att tidningen å ena sidan kräver av en dödsdömd att han ska gå i döden med 

mod i sin barm och inte vara skrämd av det som väntar. Å andra sidan vill tidningen att den 

dödsdömde ska lida måttligt inför döden genom att staten införskaffar en giljotin. Man undanber 

sig fega fångar och oskickliga skarprättare och flaggar samtidigt för att man i ett kommande 

nummer ska utreda behovet av dödsstraff och en humanare avrättningsmetod. 

Gotlands Tidning har en försiktig skildring av avrättningen den 20 maj. Efter inledningen, som 

behandlar allt fram till stunden då skarprättaren ska göra sitt arbete, skriver man: ” Under det 

wälsignelsen lästes framgick sakta från sidan af spetsgården skarprättaren Steinech (från 

Wadstena), hållande bilan bakom sig, och stod redo på sin plats i samma stund som Tector lagt 

sig ned; men tre gånger måste bilan göra tjenst innan hufvudet war alldeles skiljt från kroppen. 

Orsaken härtill war , att öfre delen af kroppen kommit något för långt fram, så att den delen af 

halsen, der bilan skulle fällas, ej hade stöd mot stocken, dock var för åskådaren tydligt, att redan 

första hugget ögonblickligen medfört döden. Liket lades härefter i en enkel swart kista, som äfven 

fick innesluta stupstocken (sic!), och fördes direkt till den närbelägna kyrkogården samt jordades i 

en der öppen graf. – Och därmed var detta blodiga drama afslutat”. I en spalt intill skriver 

tidningen om spetsgården som bestod av fyrahundra uppbådade hemmanägare och deras tjänare 

och de övriga tvåhundra åskådarna.” whilka förhölle sig berömwärdt lugna och iaktagande 

ordningsfull, allvarlig tystnad”. Här får åskådarna beröm, inte minst de som bildat spetsgård. Man 

har hållit sig lugn, iakttagit dekorum. Fokus flyttas nästan ifrån själv avrättningen till hur väl 

publiken och spetsgårdsfolket uppträtt. Också något så vardagligt som vädret intresserade 

referenten.”Wäderleken tycktes tidigt på morgonen förebåda en vacker dag, men samtidigt med 

executionen mulnade luften och öfwergick till winterlik köld med digert snöfall”. Symbolik? 

I sin text om Hjerts avrättning meddelar Gotlands Tidning helt kort att avrättningen gått till så som 

Dagens Nyheter beskriver, dock utan att återge några detaljer. Man nämner inget om folk som 

stormar fram för att samla upp blod. Detta kan bero på att man inte hade en referent på plats, 

utan var beroende av andrahandsuppgifter. Eller möjligen på tidningens vilja att tona ner de 

blodiga inslagen. Man får också ha i åtanke att tidningarnas bevakning vid denna tidpunkt, oavsett 

ämne, sällan gavs mer utrymme än en eller två spalter. Illustrationer var ytterst sällsynta och att 

framställa klichéer var ett dyrt och tidskrävande arbete. Det finns ett fotografi taget efter 

avrättningen av Hjert, men det publicerades inte i någon tidning i samband med avrättningen. 

Flera tidningar meddelar bara att avrättningarna ägt rum och vilka huvudpersonerna var. De 

tidningar som generellt sett allra mest detaljerat redogjorde för avrättningarna var Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. I sak skiljer sig inte de granskade tidningarna åt när det gäller hur avrättningen 
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gick till. Det är i detaljskildringen Dagens Nyheter och Aftonbladet tydligast avviker. Man kan se 

delar av skildringarna som ett bidrag till att rättsväsendet kom att diskutera humanare 

avrättningsformer, samt i förlängningen avskaffa dödsstraffet även om tidningarna inte driver den 

frågan vare sig explicit i dessa artiklar. Blekinge Posten skildrar avrättningarna ur moralisk synpunkt 

med anseende på hur de avrättade uppträdde samt poängterar att avrättningarna var dagens on dit. 

Övriga granskade tidningar visar på en uniformitet i den strikta rapporteringen, med undantag för 

en tidning på Gotland som tonar ner det brutala i avrättningen av Tector och till och med ger 

utrymme för beröm av publiken för dess städade uppträdande, överseende med bödeln, samt 

funderingar kring vädret under avrättningsdagen. Intressant är protesten mot att man 

kommenderar ut folk för att utgöra spetsgård. Det finns en intressant tanke i att man borde 

bespara folk detta uppdrag, i varje fall den frie odalbonden och hans drängar. Det är inte säkert 

att det är tidningarnas avsikt att skapa opinion emot dödsstraffet, men inställningen kan knappast 

bli annan, för dem som läser skildringarna, än att stödet för dödsstraffet ifrågasätts, i varje fall 

metoderna att avliva de dödsdömda och spektaklet kring de offentliga avrättningarna, som det 

handlar om i Hjerts och Tectors fall. 

Hjert och Tectors avrättningar, och inte minst skildringarna av dem, kom att påverka framtida 

avrättningar. Andrée lyfter i sin uppsats fram Dagens Nyheters artikel om avrättningen av Tector 

som krävde tre hugg för att fullföljas enligt lagens föreskrifter att huvudet ska skiljas från 

kroppen. Andrée skriver att den misslyckade avrättningen väckte avsky runt om i landet och 

fördömande över den barbariska avrättningsmetoden. Andrée betonar betydelsen av Westerdals 

motion om en lagändring, som i mycket var en kopia av Curry Treffenbergs. Adolf von Möller 

motionerade 1901 med samma underlag som sina riksdagskollegor Treffenberg och Westerdal, 

men nu med nya avrättningar år 1900 av Julius Sallrot i Karlskrona, Lars Nilsson i Malmö och 

John Filip Nordlund i Västerås som alla avrättades av A G Dalman med bila, aktuella i folks 

minne. Första kammaren biföll så motionen den 23 mars 1901 och den andra kammaren den 23 

april 1901. Den 13 maj 1901 författade riksdagen en skrivelse till kungen. Den 29 juni 1906 i 

statsrådet bekräftade Oscar II riksdagens beslut. Från och med nu var giljotinen lagstadgad 

avrättningsmetod.35 

Yngsjömordet, Anna Månsdotter och Per Nilsson 

Det som kommit att kallas Yngsjömordet handlar om hur den tjugotvååriga Hanna Johansdotter 

mördades av sin man Per Nilsson och dennes mor Anna Månsdotter i hemmet 27 - 28 mars 1889 

i den skånska orten Yngsjö, fyra månader efter att hon gift sig med Per Nilsson. 

Yngsjömordet har ett särdrag som mordfall, som det sannolikt är ensamt om i den svenska 

kriminalhistorien. Initialt utreds det misstänkta mordet av privatpersoner från Yngsjö. Dessutom 
                                                
35 Andrée.1992. Sidorna 17-  20. 
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leds utredningen av den mörade kvinnans far, som är den huvudmisstänkte Per Nilssons svärfar, 

häradsdomare Johan Olsson. En häradsdomare var den främste bland nämndemännen, men inte 

juridiskt utbildad. Den förste man därefter kontaktar är inte länsman, utan kyrkoherden. Denne 

tar kontakt med myndigheterna för att genom en obduktion kunna fastställa dödsorsaken. Först 

då kommer polisen in i utredningen när Johan Olsson den 2 mars kontaktar länsman. 

Yngsjömordet kan sägas vara ett passionsdrama med ett starkt ekonomiskt inslag. Det påstådda 

incestuösa förhållandet mellan Anna Månsdotter och sonen Per Nilsson gör att det ekonomiska 

motivet inte ensamt kan sägas utgöra skälet för mordet. Den psykologiska gåtan hos Anna 

Månsdotter är också något som fängslat tidningarna, liksom ansvarsfrågan och det faktum att Per 

Nilsson benådades och fick ett fängelsestraff som varade fram till julaftonen 1918, under det att 

modern Anna Månsdotter fick avslag på sin nådeansökan och ensam avrättades den 8 augusti 

1910, trots bådas dokumenterade aktiva delaktighet i mordet. I centrum av målet låg frågan: hur 

mycket Anna dominerade sin son Per. I Yngve Lyttkens bok Yngsjömordet får man en utmärkt 

inblick i såväl dramat som de juridiska turerna, eftersom Lyttkens var en framstående jurist. För 

tidningarna hade morddramat de klassiska ingredienserna: våld, sex och pengar. 

Redan hur offret Hanna Johansdotter upptäcks är märkligt. Grannen Anders Olsson hade 

tidigare på dagen den 28 mars 1889 besökt granngården, hemmanet Yngsjö nr 1, och funnit 

nycklarna i dörren, men ingen svarade när han anropade Per och Hanna ifrån farstun. Han hade 

då lämnat gården och återvänt senare samma dag och funnit bara Per där. Anders Olsson 

berättade om sitt tidigare besök och frågade var Hanna var. Per trodde att hon gått till någon 

granne, men sa att han var förvånad att hon inte låst dörren. Olsson trodde inte att Hanna 

frivilligt skulle lämna gården olåst i flera timmar och bad Per leta efter henne. Per Nilsson hade 

då gått igenom köket, dagligstugan och kammaren och sedan gått till drängkammaren och sagt:” 

Nej, se luckan är öppen” och fortsatt ” Nej, se här ligger hon och har slagit ihjäl sig. Oj, oj, oj, jag 

olycklige” tillade Nilsson utan att visa någon sinnesrörelse. Anders Olsson däremot skrek till högt 

och jämrade sig när han fick se den livlösa kroppen i källaren under den öppna luckan i golvet. 

Grannen Anders Andersson Post passerade i det ögonblicket utanför på vägen och hörde de 

högljudda ropen från Olsson och rusade in i stugan. De båda männen berättade vad som lett dem 

fram till upptäckten av Hannas livlösa kropp. Därefter hämtade de ytterligare två grannar, Jöns 

Persson och hans dotter Bengta, och återvände till hemmanet Yngsjö nr 1. Andersson gick först 

ner till det fullt påklädda liket varpå alla hjälptes åt att lyfta upp Pers fru ur källaren. De lade då 

märke till en rand runt hennes hals som såg ut att vara spår av en snara. Ingen föreslog dock att 

man skulle kalla på länsman. 

Själva händelsen kring Hannas död utreds inledningsvis i stället av privatpersoner med hennes far 

i spetsen. Det är också han som får svärsonen att erkänna att han mördat Hanna. Men byborna, 

som känner till hur fientlig Anna Månsdotter varit till sin svärdotter, är övertygade om att hon 
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också är inblandad. Först två dagar efter Hannas död kallar man på obduktionsexpertis, som 

fastslår att det inte är en olycka utan ett mord. Först då vänder man sig till polisen. 

Att Hanna blivit mördad står klart, frågan är om det är Anna eller hennes son som begått mordet 

eller om de utfört det tillsammans. Inledningsvis försöker Per ensam ta på sig skulden med de 

mest osannolika förklaringar till hur han kunnat utföra mordet på egen hand under det 

polisförhör som följer. Anna Månsdotter bestrider varje form av inblandning i mordet.36  

Rättegångarna 

Att Anna Månsdotter och/eller Per Nilsson mördat Hanna Johansdotter stod klart inom kort. 

Också att Hanna blivit strypt. Huruvida hon blivit tilldelad slag med en mangelrulle före eller 

efter strypningen, var föremål för mycken diskussion liksom fördelningen av skuldbördaden när 

det gällde anstiftan till mord och själva utförandet.37. Några andra misstänkta än Anna och Per 

fanns inte. Somliga förhandlingar hölls inför lyckta dörrar, andra var upprepningar då målet 

bollades fram och tillbaka mellan olika instanser innan det slutligen avgjordes. Mor och son 

ändrade sina vittnesmål ett flertal gånger under rättegångarna. Jag har därför valt ut de 

tidningsartiklar som meddelar något som för handlingen framåt. Jag har också valt att citera i stor 

utsträckning, eftersom tonfall och ordval här spelar en mycket stor roll.  

I mitten av april är rannsakningen av Per Nilsson och hans mor Anna Månsdotter påbörjad i 

länsfängelset i Kristianstad. Per Nilsson hade reda före rannsakningsdagen avlagt en bekännelse 

att han ensam hade begått mordet på sin hustru, torsdagen den 28 mars. Detta hade skett genom 

att han med ena handen strypt Hanna medan hon låg i sängen. Denna bekännelse vidhöll han nu 

vid rannsakan samt tillade att han även slagit henne i huvudet med en mangelrulle. Därefter hade 

han klätt på Hanna så att folk skulle tro att hon ramlat ner i källaren och slagit ihjäl sig. Han hade 

sedan bäddat sängen, eldat i kakelugnen och vattnat djuren. Som skäl för mordet angav Per att 

han känt motvilja mot Hanna och dessutom fått mindre hemgift än som utlovats.38 

Varken ortsbefolkningen eller rätten trodde på Pers uppgifter om att han ensam skulle ha utfört 

mordet och än mindre kunnat klä på offret ensam, trots att han sa att ”djävulen stod bredvid mig 

och hjälpte till”. Den fortsatta rannsakningen inriktade sig på att få fram den rätta bilden av 

mordet och ett erkännande från Anna Månsdotter att hon varit delaktig. Hennes hat mot 

svärdottern Hanna Johansdotter var väl känt i trakten. 

Den 12 oktober 1889 kan Arbetet meddela att Yngsjömörderskan har bekänt. I samband med 

besvärsskrivelserna över underrättens dödsdomar skulle det upprättas en besvärsskrivelse av de 

dömda, vilket de fick hjälp med.” Vid ungefär en timmes samtal med Per Nilsson vidhöll denne 

                                                
36  Lyttkens.1951. Sidorna 38 – 59. 
37  Nya Skånska Posten. 7 dec 1889 
38  Norra Skåne. 17 april 1889 
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fortfarande hårdnackat att han varit ensam om brottet. Omedelbart därpå hördes Anna 

Månsdotter, som också till en början vidhöll hvad hon förut sagt, men då alla handlingar med 

dithörande vittnesmål vederlade hennes uppgifter, erkände hon till sist att hon öfverenskommit 

med sonen om, att han skulle mörda sin hustru, att hon vid tvåtiden på natten mellan den 27 och 

28 sistlidne mars kommit till sonens bostad, att hon varit inne i rummet, då Per strypt Hanna, att 

hon biträtt Per med att kläda på liket och släpa det ner i källaren, samt att hon derefter genom 

städning sökt undanröja spåren efter det hemska gerningen”. Denna bekännelse undertecknade 

Anna Månsdotter med sitt namn. 

Än en gång inkallades Per, och underrättades om att hans moder erkänt sin delaktighet i mordet. 

Han ryggade först till, trodde det ej vara sant, och bedyrade fortfarande att modern var oskyldig. 

När man visade honom moderns nedskrivna bekännelse och undertecknade bekännelse frågade 

man honom om han kände igen moderns namnteckning. Ställd inför detta dokument avgav han 

samma bekännelse om modern.39 

Nu var fallet löst polisiärt. Men varför Per så hårdnackat nekade till moderns medverkan förblev 

en gåta. Kanske ville han rädda hennes liv av medkänsla med henne, kanske var mamman Anna 

Månsdotters makt över sonen Per så stor att han följde de direktiv hon givit honom innan 

polisförhören ägde rum? Detta blev aldrig klarlagt. Ändå är det dramats centrala psykologiska 

fråga. Likaså fanns det obesvarade frågor kring Pers och Hannas giftermål. Var giftermålet bara 

ett sätt att få slut på ryktena om incest mellan mor och son? Pigan Anna Andersson hade uppgivit 

att mor och son sov i samma säng.40Eller handlade det om ekonomisk vinning? Man hade sökt 

efter en rik hustru till Per. Var det en kombination av dessa två komponenter, där moderns totala 

dominans över sonen Per och omvittnade hårdhet och Pers undergivna ställning, som ledde till 

detta mord? I bygden var uppfattningen klar: det var Anna Månsdotter som var den drivande 

kraften bakom mordet. Ända sedan hon blivit änka år 1882, efter sin lungsjuke man Nils Nilsson, 

hade hon ställt och styrt på gården, visste man i trakten. Man ansåg sig också veta att mor och 

son bedrev otukt, sedan pigan Anna Andersson berättat att hon sett Anna och Per sova i samma 

utdragssoffa. Att äktenskapet med Hanna aldrig fullbordats, bekräftade Per. Han sade sig ha 

misstagit sig när han gifte sig och kom att tycka allt mindre om Hanna. Han upprepade att han 

också var missnöjd med hemgiften. Dessutom misstänkte han att hon var intresserad av en annan 

man. De hade när hon mördades varit gifta sedan november 1888. Själv var han mer intresserad 

av en kvinna vars namn han vägrade att uppge. Det är intressant att se att Norra Skåne skriver att 

folk i trakten inte tror på Pers berättelse om att hans mor Anna är oskyldig. Tvärtom tror man att 

hon är den drivande kraften bakom det hemska mordet.41  

                                                
39  Arbetet. 12 oktober 1889. 
40  Nya Skånska. Posten. 7 dec 1889. 
41  Norra Skåne. 6 maj 1889. 
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Dagens Nyheter citerar den 30 oktober 1889 förhörsprotokoll där man skriver att ” … Per Nilsson 

och hans moder Anna Månsdotter, vid whilken den sistnämnd aflade full bekännelse och dervid 

avslöjade ett länge anadt men i ovisshetens dunkel insvept, i högsta grad upprörande och 

afskyvärdt förhållande. Hittills har hon, som man torde erinra sig, med obeveklig hårdnackenhet 

förnekat allt och ådagalagt så mycken köld och hårdhet att hon hellre skulle sett sin egen son lida 

oskyldigt än bekänna hwad hon gjort”. 

Dessa funderingar i tidningen visar på en moralisk upprördhet över förhållandet mellan mor och 

son och inte minst moderns agerande. Men texten är också intressant genom att den antyder att 

Anna Månsdotters nekande till att själv ha varit inblandad i mordet skulle betyda att ”hon hellre 

skulle sett sin egen son lida oskyldigt”. Per Nilsson hade ju erkänt att han dödat Hanna. Vad de 

som förhörde honom inte trodde på var att han skulle ha klarat av det ensam, och då allra minst 

att klä på Hanna efter mordet, något man testade under rättegången där han misslyckades med att 

knyta ett strumpeband på samma sätt som det var knutet på Hannas lik. Det är svårt att inte få en 

känsla av att tidningen i första hand vill åt Anna Månsdotter, medan man ser mildare på Per, 

precis som byborna, vilket framkommit under rättegången.  

Förhörsledaren får Anna att erkänna att det var hennes idé att mörda Hanna. Han antyder att det 

kan vara lättare för henne att få nåd (för ett kommande dödsstraff) om hon yppar vad hon vet. 

Det är intressant att läsa Dagens Nyheters utdrag från metoden som använts under förhöret: 

-Nå Anna, ditt hjärta har äntligen veknadt och du har börjat tala sanning, men icke fulla 

sanningen. Från whem utgick förslaget att mörda Hanna? Var det ej från dig? 

- Jo. 

- När började du tänka på att ta lifvet av Hanna? 

- Möjligen redan vid jultiden. 

- När framstälde du denna tanke för Per? 

- Kort derefter. 

- Gick Per in på det genast? 

- Nej. 

- När gjorde han det? 

- Kan hända i början af mars. 

- Hwem gjorde upp planen? 

- Jag. 

- När delgaf du Per planen? Var det i besöket i stallet på förmiddagen den 27 mars? 

- Nej, förut. 

Hon uppgaf derefter att hon och sonen under deras gemensamma besök stallet beslutat att utföra 

gärningen påföljande natt. 

-Wid whad tid på natten begaf du dig tillbaka till Per? 

- Klockan 12. 
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- Och kom fram? 

- Vid 2-tiden. 

Per var då vaken, men Hanna sof, och det dröjde ej länge förr än dådet var fullbordadt. 

-Nå, whem strypte Hanna? 

- Jag. 

- Whad gjorde Per? 

- Det vet jag inte. 

Detta förhör ger helt motsatt upplysning än de uppgifter Per lämnat där han hävdade att han 

ensam var gärningsmannen. När det gäller Anna var dessa uppgifter vad rätten behövde för att 

även hon skulle kunna fällas för mord. 

Per Nilsson har nu gjort ett tillägg till sin bekännelse. Han hade hållit hustrun medan modern 

strypt henne. Målet blir för andra gången återförvisat från hovrätten.42  

Efter diverse turer i underrätten och hovrätten fastställs slutligen domen för både Anna och 

sonen Per till döden genom halshuggning för mordet på Hanna. Därmed är möjligheten till ett 

ändrat utslag i rätten uttömd. Nu återstår bara nådeansökanden för de båda dödsdömda. I det 

närmaste alla byborna i Yngsjö skriver under en lista som bifogas Pers nådeansökan. Där 

poängteras hans goda egenskaper och det faktum att man säger sig veta att den veke Per stått 

under moderns hårda sinnelag och dominans. Ingen skriver på någon lista för Anna. Byborna 

menar att hon förtjänar dödsstraff i egenskap av den pådrivande kraften hon varit. 

Avrättningsdatum är utsatt till 7 augusti 1890. Pers nådeansökan beviljas, men Anna ska avrättas 

efter att hennes ansökan avslås.43  

Efter dessa beslut kommer sonen Per att beredas ett tillfälle att ta avsked av sin mor innan han 

ska förflyttas till Centralfängelset på Långholmen. ” Med den kännedom man hunnit taga om den 

förhärdade förbryterskans besynnerliga karaktär, kan man emellertid nästan med visshet 

förutsäga, att hon icke ens i afskedögonblicket skall visa någon sinnesrörelse.” Tidningen 

refererar till Annas bror som besökt henne i cellen och försökt få henne att ångra sig och be 

högre makter om förlåtelse, for hon ut i ilska attacker mot omgivningen och brodern i synnerhet 

som inte sett efter Pers intressen bättre under häktningstiden, utan sålt hemmanet.44  

Tidningen diskuterar mor och son ur psykologiskt perspektiv rörande deras förnekanden och 

bekännelser, utan att komma till ett slutgiltigt svar på det de betraktar som en gåta. Själva 

avrättningen klarar tidningen av på tolv rader varav fyra beskriver deltagarna. Östergötlands 

Veckoblads skildring av själva avrättningen liknar många andra tidningars, där man kort 

konstaterar att den avrättningen av Anna Månsdotter har ägt rum.45 

                                                
42  Dagens Nyheter. 18 november 1889. 
43  Lyttkens.1951. Kapitlet om domen. Sidan 181. 
44  Nya Skånska Posten. 7 december 1889. 
45  Östergötlands Veckoblad. 15 augusti 1889. 
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Avrättningen av Anna Månsdotter 

Dagens Nyheter beskriver utförligt fängelsegården, den enkla schavotten och inte minst 

stupstocken och bilan i detalj. Mitt på stocken finns två inskärningar, en för huvudet och en för 

bålen.46 För att vara beredd på alla eventualiteter har skarprättaren äfven medtagit en jernkedja, 

vilken skall användas för den händelse delinqventen skulle vilja sätta sig till motvärn. Den är fäst 

vid i plankorna fastskrufvade jernringar och lägger öfver delinqventens skuldror. Då den spännes, 

trycks kroppen hårdt mot de under liggande plankorna och gör det för delinqventen omöjligt att 

röra sig eller kasta sig undan”. Referenten har dagen före avrättningen sett avrättningsredskapen 

och talat med bödeln A G Dalman. Beskrivningen av avrättningsredskapen fortsätter.  

” Sjelfva det hemska dödsredskapet, bilan, är också värd att kasta en blick på. Det är ett rigtigt 

vackert instrument af bästa svenska stål (sic!) och Eskilstuna tillverkning blankt och skarpt i 

eggen som en rakknif. Den är ganska tung, men kort, cirka 3 fot långt skaft och har den vanliga 

formen på bilan. Midt på den något krumma eggen synas djupa hack, som ej den flitigaste 

slipning kunnat nöta bort”. 

Redan beskrivningen av bödelns redskap skapar obehagskänslor hos läsaren. Inte minst detaljerna 

gör det ännu kusligare liksom bakgrundsupplysningen om hacken. 

”De sitta kvar sedan föregående afrättning, upplyste skarprättaren på derom gjord förfrågan”. 

A G Dalman, skarprättaren, har dagen före avrättningen förklarat för skribenten att vid varje 

avrättning tränger bilan allt djupare in i träet och att någon flisa alltid blir kvar i stupstocken. 

Bilan tillhör Stockholms stad och har använts vid tidigare avrättningar, som kollegorna Hjort och 

Steijnech utfört, bland annat vid den famösa avrättningen av Tector 1876.  

Skribenten gör en bedömning av Dalman. ”Han synes väl vuxen sin svåra uppgift. Lång, senig 

och kraftfull, med fullt förtroende till sig sjelf går han utan fruktan till sin första afrättning”.  

På frågan om han inte är lite orolig för att misslyckas svarar Dalman: ” Nej, inte alls. Skulle hon 

bråka så vet jag nog råd”. Här visade Dalman reportern kedjan och tillade:” Nej, det blir 

visserligen obehagligt och besvärligt, men misslyckas det gör jag ej”. Bödeln säger sig helt lita på 

sina nerver. Om han efter avrättningen inte känner sig väl till mods blir detta hans första och sista 

avrättning.” Han inger verkligen förtroende” skriver referenten om mötet med skarprättaren. 

Fram till avrättningen är den dödsdömda Anna Månsdotter helt avspärrad från omvärlden. Man 

vet bara att hon varit tyst och lugn och svår att få kontakt med även för hennes själasörjare, 

tjugoåttaårige pastor Hasselqvist. Skribenten vet dock att Anna Månsdotter klagar bittert över det 

orättvisa i att hennes son benådats för samma brott och att hon ensam ska möta döden.” Rätt 

egendomligt tänkt af en moder”, reflekterar referenten. 

Den 5 juli skriver en insändare i Göteborgs Posten och pläderar emot dödsstraffet. Det finns ingen 

anledning för samhället att tillintetgöra henne helt”, skriver han Sverige borde avskaffa 

                                                
46  Dagens Nyheter. 8 augusti 1990. 
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dödsstraffet, som många andra stater redan gjort. Insändaren menar att det inte har någon 

preventiv effekt och att Anna Månsdotter handlat under kärlekens inflytande ”ehuru af det 

vidunderligaste slaget”.  

”Den ödesdigra dagen ingick med ljum luft och molnhöljd himmel” rapporterar Dagens Nyheter 

från Kristianstads fängelse. Tidningen rapporterar att nyfikna börjat samlas i närheten av fängelse 

redan tidigt på morgonen. Detta var en intermural avrättning. Allmänheten fick vänta utanför 

murarna. Idén om intermurala exekutioner kom från Amerika, skriver Bergman i sin avhandling 

Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal i kapitlet Den internationella bakgrunden, 

som behandlar hur alltfler länder under 1800-talet övergick från offentliga avrättningar till 

intermurala.47 

Inne på fängelsegården samlades ett åttiotal inbjudna personer med passersedel. Det var 

”myndigheter, press, scoter och kårer”. Det låg en högtidlig, något tryckt stämningen över de 

närvarande och Samtalen fördes med viskande röst och man var lite blekare än vanligt. Lugnast 

var bödeln. ”…lika lugn och tillitsfull som dagen förut, och ej ett spår af sinnesrörelse förmärktes 

i det stereotypa, hårda ansigtet”. ”…schavotten är nykrattad – färdig att mottaga sitt offer…”. 

Landssekreteraren läser upp dödsdomen mot Anna Månsdotter vid schavotten.” Under den långa 

uppläsningen stegras spänningen till höjdpunkten. Det hemska ögonblicket närmar sig”.  

Den tunga, rödmålade fängelseporten öppnas. ” En blek, smärt qvinna vacklar med svaga, 

darrande steg fram emot stupstocken. Hon är iklädd den bekanta ljusgrå, fångdräkten som ger det 

andebleka ansigtet ett ännu hemskare uttryck. Några spår af rörelse kunna ej skönjas i detta 

ansigte med dess skarpa linier. Händerna äro krampaktigt tryckta mot varandra. Vid den 

lifdömdas venstra sida går presten whiskande religionens tröst till henne. Hon synes dock ej gifva 

akt på vad själasörjaren har att säga”.  

Anna har avvisat prästen råd att hon ska bekänna och överlämna sig till gud. En intressant fråga i 

Bergmans avhandling är hur rättsväsende och kyrka ska ställa sig till att man avrättar en person 

som inte berett sig inför mötet med gud. Har man rätt att skicka en människa vidare till nästa liv, 

utan att hennes själ är frälst, utan att hon tagit emot nattvarden och överlämnat sig åt gud inför 

avrättningen? Något entydigt svar på den frågan kommer avhandlingen fram till. 

Uppe på schavotten kvider Anna Månsdotter, men lägger sig villigt tillrätta. Fångknektarna 

jämkar kroppen tillrätta. Det är nu så tyst att bara Annas kvidanden hörs. Det rycker i hennes 

kropp. 

Referenten skriver: ” Detta är det ohyggligaste ögonblicket. Man vill vända sig bort från denna 

gräsliga scen, som under namn af rättvisa uppföres i lagens namn, men man kan det ej. Ögonen 

tvingas af en förunderlig makt att se på den snyftande qvinnan på stupstocken”. 

Reporterns ovilja att se det grymma skådespelet är en intressant bekännelse. Han vill vända sig 

bort. Ändå står han där och tittar. Han är förvisso i tjänst, men ändå väcks tanken att han ändå 
                                                
47  Bergman.1996. Sidorna 133 – 153.  
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skulle ha tittat liksom så många av hans läsare vid denna och andra avrättningar. Det ligger en 

appell emot dödsstraffet inbakad i denna fundering och bekännelse, samtidigt som blicken dras 

mot det grymma skådespelet. 

” Ny träder presten tillbaka och skarprättaren går fram i stället. Den blankslipade bilan blixtrar 

öfver bödelns hufvud. Ett hugg – och samhället är hämnadt. Den olyckliga har med lifvet sonat 

sitt afskyvärda brott – sista akten i detta grymma drama är utspelad”. 

Skribenten går efter den reflexionen in på det tekniska i avrättningen. 

” Hufvudet skildes i ett raskt hugg ifrån bålen och föll ett stycke fram på den mjuka sanden, som 

girigt (min kursivering) uppsög det framurströmmande blodet. Hugget gick snett, så att 

underkäken blef fastsittande vid kroppen. Läkarne, som under befäl av prof. Hjalmar Lindgren 

från Lund, anländt hit i och för vetenskapliga undersökningar, grepo hastigt det afhuggna 

hufvudet, innan dess ögonen brustit. Det införes i det intill liggande arbetshuset, som idag är 

inredt till obduktionsrum. Bålen nedlägges i den enkla kistan med hyfvelspånen, för att sedan 

likaledes obduceras. Spåren efter den hemska rättsskipningen äro snart igensopade. Åskådarna 

åtskiljas under tyst samtal, tankarna irra hit och dit, man tycker att man nyss har varit med om ett 

mord”. Tonen i texten är i högsta grad kritisk emot avrättningen. Artikeln avslutas med att 

redaktören lämnar det hemska fängelset och går ut i den strålande solen, där fåglarna kvittrar i 

trädkronorna och barn tumlar om och leker i det gröna gräset. Den enda tröst han kan finna i det 

han upplevt på fängelsegården är att det ska leda till en slutlig försoning. Sista meningen i artikeln 

berättar att Tord Christensen omedelbart efter avrättningen tog en dödsmask av Anna 

Månsdotter. Den ska på visas Svenska Panoptikon, ett vaxmuseum på Kungsträdgårdsgatan 18 i 

Stockholm under tiden 1889 – 1924.48 

Bilden av Anna Månsdotter kontrasterar starkt mot den bild som såväl tidningarna ger av Per 

Nilsson som byborna som till och med mangrant skrev under en lista med vädjan till 

myndigheterna att Per skulle benådas från sitt dödsstraff, vilket också skedde. En människas sätt 

ska ju inte påverka en juridisk bedömning i sak, men frågan är om det inte var fallet här till Per 

Nilssons fördel.  

Fängelsedirektören i Kristianstad, Carls Schneider, skrev med anledning av Anna Månsdotters 

avrättning en artikel i Nordisk tidskrift for faengelsevaesen og praktik ” där han avvisar tanken att staten 

skulle ha rätt att döda, men dödsstraffet som avskräckande och som ett skydd för 

fängelsepersonalen. Han såg prästerskapet som de som, stödjande sig på bibeln, starkast 

förespråkade dödsstraffet”. Schneider menade att en omvänd själ finns det ingen anledning att 

sända i döden och en som inte är omvänd har man ingen rätt att sända i döden. Intressant är hans 
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frågeställning: Hur ska en dödsdömd kunna ta till sig ett budskap om kärlek och försoning som 

står i motsatsställning till den framtid som planeras för honom eller henne?  

Ander och det Gerellska rånmordet 

Hade inte Alfred Ander varit den siste att avrättas i Sverige och den förste och ende att avrättas 

med giljotin, hade sannolikt detta triviala fall, men bestialiska mord, arkiverats bland en rad andra 

lika meningslösa rån riktat mot en oskyldig person. Det var helt enkelt rakt igenom ett tarvligt 

och i alla avseenden mycket klumpigt genomfört brott med mängder av bevis och spår efter 

gärningsmannen, såväl på brottsplatsen som längs flyktvägen. Det var ett brott som väckte avsky 

och förakt. Men i och med att skarprättaren A G Dalman begagnade den importerade giljotinen 

kom Ander och hans brott att uppmärksammas maximalt av pressen, som dock inte var inbjuden 

till avrättningen. Från att ha varit ett klumpigt genomfört rånmord i Gerells växlingskontor på 

Malmtorgsgatan 2, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm, blev det kanske det mest 

uppmärksammade rånmordet i vår kriminalhistoria just på grund av avrättningsmetoden. 

När Ander 1897 arbetade vid restaurangen på Allmänna konst- och industriutställningen blev han 

dömd till tre månaders straffarbete på Långholmen för misshandel. Sedan han släppts från 

fängelset drev han en bordell på Narvavägen 2 i Stockholm tillsammans med sin hustru.49Efter en 

tid flyttar de till Finland och bor där i tio år och driver restaurangen Kotka på Hangö. Men det 

går utför med verksamheten och de flyttar tillbaka till Sverige, där Ander begår en rad brott, för 

vilka han döms till fängelse i fem år och förlorat medborgerligt förtroende. Han försöker sig även 

på försäkringsbedrägerier. 1909 är han åter fri. Han tar tillfälliga jobb på restauranger och paret 

flyttar runt mellan olika hyresrum. 1909 bryter storstrejken ut och både Ander och hans hustru 

blir arbetslösa. Då blir Ander strejkbrytare och arbetar som konduktör. Under tiden som 

konduktör lär han känna en grosshandlare, som också arbetar som strejkbrytarkonduktör. Denne 

ska senare känna igen Ander utanför Gerells växlingskontor i samband med rånet.50 

Trettondagsaftonen den 5 januari 1910 rånades växlingskontoret Gerells på Malmtorgsgatan 2 

nära Operan i Stockholm vid 9.30-tiden. Växlingskontoret låg på baksidan av hotell Rydberg, 

dåtidens inneställe, som förekommer i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och mordkomplotten i 

denna. Ander tillgrep över fem tusen kronor (cirka en miljon i dagens penningvärde) ur ett 

kassaskåp samt värdehandlingar. Han slog kassörskan Victoria Hellsten medvetslös med ett 

besman. Kolutköraren Jansson, som kommit för att leverera kol, upptäckte 10.30 på förmiddagen 

brottet och larmade polisen. Victoria Hellsten låg ”badande i sitt blod” och ett udda fynd 

bestående av en smörgås, som någon tagit två tuggor av, uppmärksammades. En ambulans förde 
                                                
49 Aftonbladet 7 december 1910. 
50 Faye-Wevle, Eva, Johan Åström. Människor och brott: en resa i tid och rum. Förord av 
Thomas Bodström. Stockholm: Lind & Co, 2004. Sidorna 21 och 22. 
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den svårt skadade Victoria Hellsten till Serafimerlasarettet där hon avled av sina skador klockan 

11.30 på förmiddagen. Några direkta spår av mördaren syntes inte på platsen, men 

vittnesuppgifter kring omständigheterna vid rånet och mordet gjorde att det snabbt gick ut ett 

tryckt meddelande med efterlysning från polismyndigheten. 

Mördaren Ander hade tagit in på hotell Temperance på Bryggargatan 3 i närheten av Gerells 

dagen före mordet, där Gallerian nu finns. Där hade han dolt nästan allt från rånet i en resväska, 

bland annat Victoria Hellstens handväska och ett kabinettsfoto av sig själv, medan han själv med 

båt begivit sig ut till föräldrarna som bodde på Karlsudd i skärgården. När han lämnade hotellet 

bar han på ett långt paket. Det avlånga paketet hade hotellpersonalen reagerat på redan när Ander 

återkom till det hyrda rummet efter rånet. Genom dörrknackning på alla närliggande hotell 

hittade polisen snabbt till rum 35 på Temperance, som Ander hyrt. Ander kändes dessutom igen 

av Annie Eriksson ur hotellpersonalen, eftersom han tidigare bott på hotellet och smitit ifrån 

räkningen, som han nu vid anmaning betalat samt lämnat en krona i dricks. Han berättade också 

för Annie Eriksson att han skulle åka till Waxholm. Den kvitterade räkningen fanns kvar på 

hotellet när polisen anlände. Att åka ut och gripa honom i havsbandet blev närmast en 

rutinåtgärd. Inom kort satt han i polishäktet på Myntgatan 4, vid Riksdagen, bara några hundra 

meter från brottsplatsen. 

Den 6 januari 1910 skriver Svenska Dagbladet i ett extrablad utgivet med anledning av mordet. 

”Rånmördaren gripen i natt nära Vaxholm. En gammal poliskund är f, d, kyparen Johan Alfred 

Andersson Ander. Spårades sent på onsdagskvällen på ett hotell på Bryggaregatan där han tagit in 

efter mordet”. Ander kallas ” en gammal poliskund”. Av artikeln framgår hur oförsiktig Ander 

varit i samband med och efter rånet. Ander hade oförsiktigt nog berättat på hotellet att han skulle 

resa till Waxholm, men återkomma senare och hämta sina saker. Den kunskapen blev till stor 

nytta när detektiva polisen fick veta det vid besöket på hotell Temperance där man fann i stort 

sett allt som stulit på Gerells växlingskontor i en resväska inklusive Victoria Hellstens handväska 

och ett kabinettsfoto (porträtt) av Ander själv. Ett tiotal detektiver begav sig i en bogserbåt under 

kvällen mot Karlsudd utanför Waxholm för att gripa Ander under överkonstapel Frick ledning. 

Anders far var bosatt på Karlsudd så det var naturligt att leta där. Där greps Ander, som låg och 

sov, och återfördes till Stockholm.51  

Den 9 januari 1910 skriver Aftonbladet om rånmordet. Av obduktionsrapporten framgår att 

Victoria Hellsten tilldelats flera slag i huvudet med ett trubbigt föremål. Reportern har besökt 

Anders hem på Karlsudd i skärgården. Han beskriver flyktvägen och hur Ander och hans hustru 

blivit anhållna av överkonstapel Frick och förda till häktet. Vid ankomsten till bostaden på 

Karlsudd, dit polismannen åkt för kompletterande förhör möttes Frick av Anders far, skepparen 

Andersson, som ropade till honom:” Nå, hur är det nu! Har ni tidningar med er, så vi kan få veta 

något? Är det sant, att det är mordet man misstänker honom för? Han är i hvarje fall oskyldig! Då 
                                                
51  Svenska Dagbladet. 6 januari 1910. 
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polismannen inte svarade fortsatte pappan: ” Kanske ni tänker ta oss också? Jag vet inte ett jävla 

dugg mer än spiklådan där!” När Frickvisade en tidning med uppgifter om att Ander häktats sa 

skeppar Andersson:” Jag vet inte ett dugg!” Följden blev att även föräldrarna anhölls, för att 

släppas senare efter förhör, liksom Anders hustru som också gripits. 

Rånet hade skett tidigt på morgonen vid halv tio-tiden och Ander åkte med Waxholm 1 klockan 

15.10 ut mot skärgården. Ander hade åkt ofta med samma båt under december månad, ” alltid 

slarfvigt klädt” och kändes därför lätt igen av besättningen. Dessutom medförde Ander nu, 

förutom sin hustru, en mängd matvaror som han köpt med till föräldrarna, sin hustru och sig 

själv för delar av rånbytet. Detta hade levererats till båten. När båten lagt ut gick paret genast ner i 

salongen och beställde det bästa portvin som båten kunde servera. Sedan förklarade Ander att ” 

han själf icke önskade dricka något”. Men efter en stund ändrade han sig. Då folk i salongen 

började diskutera det bestialiska rånmordet tog också Ander till vinglaset. En person i salongen 

uttryckte förvissningen att de snart skulle gripa den skyldige med orden:” Och honom ska di väl 

nacka”. Trots dessa kommentarer verkade Ander enligt en servitris alldeles lugn och oberörd. 

Inte heller barndomskamraten styrman Nilsson märkte något särskilt med Ander. Ander firade 

till synes obekymrad sin nyvunna rikedom, men friheten skulle bli kort. Han greps, som nämnts, 

kort efter denna båtresa ute på Karlsudd. I och med att Ander och senare hans hustru och 

föräldrar var gripna konstaterar Aftonbladet att polisen iakttar absolut tystnad om utredningen. 

Polisen hade överväldigande bevis och behövde därför inte vädja till detektiven allmänheten om 

tips via pressen. Ander var bunden vid brottet. Mordutredningen var mycket omfattande med 

många vittnen och tydliga, säkrade spår efter såväl gärning som flykt. 

Förhören skedde på ” detektivstationen” vid Mynttorget 4. Stadsfiskalen ledde själv förhöret med 

den gripne Ander när denne infördes vid fyratiden på natten. Kort därefter förklarades 

Andersson-Ander häktad och ”insattes på rannsakningsfängelset”. ” Andersson-Ander är den 

mest förhärdade skurk jag någonsin haft att göra med” förklarade landsfiskal Lindberg då han 

under torsdagen meddelade pressen och allmänheten att rånaren av det Gerellska 

växlingskontoret gripits. Lindberg fick frågan om Ander erkänt. Han svarade att han kunde svara 

både ja och nej och tillade:” Det betyder emellertid ingenting, ty bevisningen är förkrossande”.52 

Rättegången 

Den 28 februari inleddes rättegången vid Stockholms rådhusrätt och den 9 maj överlämnade 

åklagaren målet. Den 14 maj avkunnades domen som lydde på dödsstraff genom halshuggning. 

Anders kommentar var att han hade väntat sig denna dom.   

Gemensamt för de tidningar jag åberopar i min undersökning är att de beskriver Alfred 

Andersson Ander som arrogant och fräck inför domstolen. I domstolsprotokollet kan man läsa; 
                                                
52  Aftonbladet 9 januari 1910. 
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”… jag har rätt att ljuga så mycket jag vill, det är vittnena som ska tala sanning”. När polisen 

lägger fram sina överväldigande bevis om Anders skuld svarar han med att anklaga polisen för att 

” bedrifva ohyfsat spioneri”. Ander är fylld av självömkan. Han säger sig varken tro på himmel 

eller helvete och tillägger ” att fanns det ett helfvete skulle jag väl åtminstone få en guldkrog, som 

alltid blifvit motarbetad i lifvet”.53  

Rättegången bjöd inte på dramatik eller överraskningar då det redan på ett tidigt stadium genom 

spår och vittnen stod alldeles klart vem gärningsmannen var. Trots detta erkända aldrig Ander 

varken rånet eller mordet. Han erkände bara innehav av stöldgods, som han sade sig ha fått av en 

okänd mörk man som var tysk och hette Schwartz. Han hade fått femhundra kronor av denne 

för att förvara stöldgodset, som gjort det möjligt för Ander att spendera pengar på rejäla 

matvaruinköp och salongsbesök på båten med lyxförtäring. Denna förklaring trodde ingen på, 

skulle det visa sig. 

I fängelsecellen 

Ander beskrivs som en fånge som inte ställer till besvär. Han avvisar prästens alla försök att få in 

Ander på religiösa tankar och att erkänna sitt brott. In i det sista vägrar Ander att erkänna att han 

mördat Victoria Hellsten. Hans nedan återgivna nådeansökan visar på hans hårdnackade 

inställning att han bara hanterat stöldgods. I övrigt skrivs det inget om Anders väntan på 

avrättningen i tidningarna. Att han är, om inte en mönsterfånge, så i alla fall en fånge som 

uppskattas av fångvårdspersonalen för sitt sätt, kan man anta, eftersom de frivilligt övervarar 

Anders begravningsakt i fängelset. 

Avrättningen av Alfred Ander 

När det gäller skildringarna av själva avrättningen ska man veta att artiklarna bygger på 

andrahandsuppgifter då pressen inte fick närvara vid avrättningen. Det gör att de inte skiljer sig 

särskilt mycket när det gäller den kortvariga proceduren med giljotinen, som införts för att 

humanisera avrättningen. 

Den 23 november äger exekutionen rum intermuralt vid Centralfängelset på Långholmen. Den 

1907 från Frankrike specialimporterade giljotinen ska användas för första gången - och som det 

ska visa sig – sista gången. Skarprättare är A G Dalman, samme man som avrättade Anna 

Månsdotter. Med sig har han sina söner som biträden. En inbjuden skara utgör åskådarna inför 

premiären av denna nya avrättningsmetod i Sverige. De var chefen för centralfängelset på 

Långholmen, major Wollin, chefen för Kronohäktet, häradshövding Orstadhus, samt en rad 
                                                
53  Marika Hedin. Anna Månsdotter och den siste bödeln: fängelset i Kristianstad, 7 augusti 1890. 2005. Ingår i Hedin, Marika; 

Bilden av Sveriges historia: fyrtio sätt att se på 1900-talet. Sidan 19 
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officiella företrädare för rättsväsendet och professorer samt annan medicinskt kunnig personal 

som skulle sköta obduktionen. Ingen tidningsman finns på deltagarlistan som räknas upp i 

Svenska Dagbladet. 

Klockan åtta kommer Ander ut på fängelsegården, eskorterad av två vaktkonstaplar. Han är 

bakbunden, men går självmant mot schavotten. Väl framme vid den ser han på giljotinen, bugar 

mot de församlade och säger: ” God morgon, mina herrar”. Han frågar om han får säga några 

ord, men får ett negativt besked av skarprättare Dalmans son, som biträder fadern vid denna 

märkliga premiär.54 Sedan lägger Ander sig tillrätta på skjutbrädan och några sekunder senare 

faller bilan när Dalman lossar spärranordningen. En korg med sand framför giljotinen fångar upp 

Anders huvud. Allt går mycket fort. 

Efteråt obduceras Ander och man finner en glasskärva i hans magsäck. Han har av allt att döma 

försökt gå händelserna i förväg. Man finner också att Ander har långt framskriden tuberkulos. 

Man tar tillvara på hans hjärna för att vetenskapligt undersöka om man kan utläsa några särdrag, 

som kan förklara hans brottsliga läggning. 55 Obduktionen av Ander visar på en skada från 

barndomen och långt framskriden tuberkulos. Anders likdelar ska senare genomgå en 

mikroskopisk undersökning. Huruvida man då kan komma till ett annat resultat angående hans 

själsförmögenheter, än den första okulära besiktningen gav vid handen anses osäkert.56  

De tre stora rikstidningarna är egentligen de enda som har en egen version av avrättningen och 

då främst händelser och detaljer kring denna. Lite överraskande för dagens mediavana läsare är 

det att händelsen inte får större utrymme i tidningarna än ett ordinärt riksdagssammanträde. Det 

handlar om en till två spalters text, som beskriver avrättningen och då inte över hela 

vertikalutrymmet. Kanske spelar tidningarnas frånvaro på avrättningsplatsen in. Under rubriken ” 

Ett samtal med den afrättades rättegångsbiträde” kan man läsa att Anders rättegångsbiträde e.o. 

rättsnotarien Leonard Blom under ett samtal med en tidningsman har lämnat en del upplysningar 

om Ander, ” hwilka torde vara af den beskaffenhet att den mest tviflande torde blifva öfvertygad 

om att Ander och ingen annan var den skyldige”. Notarien Blom fortsätter med att framhålla att 

Ander har visserligen aldrig erkänt sitt brott, men han har heller aldrig i egentlig mening bestridit 

vad som lagts honom till last. I fängelset har han vid flera tillfällen gjort halva medgivanden om 

sin brottslighet, säger Blom.57Det är onekligen intressant att medan Ander själv blankt nekade till 

delaktighet i brottet, så tycker sig han juridiska biträde finna visst stöd för Anders skuld via samtal 

med denne”. Det är naturligtvis svårt att inte dra samma slutsatser som Aftonbladet. Blom berättar 

                                                
54  Gustaf Albert och G.O. Gunne. Dalman Sveriges siste skarprättare, A. G. Dalman: föregångare och förrättningar/ av G.A. 

Dalman och G.O. Gunne. 1934. Forskarupplaga. Utökad. Kapitlet om Ander. 
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57  Aftonbladet 24 november 1910. 
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vidare i artikeln om att Ander velat överklaga upp i hovrätten för att få åtalspunkten ändrad till 

innehav av stöldgods. Skulle emellertid hovrätten finna honom skyldig till rånmord då ville Ander 

att notarie Blom skulle yrka på att dödsdomen skulle gå i verkställighet, utan överklagande till 

högst rättsinstans, då han inte ville underkasta sig straffarbete. När Blom förklarade att ett sådant 

yrkande inte var nödvändigt för att dödsstraffet skulle ändå gå i verkställighet skrattade Ander 

och efter några dagar kom han själv fram till att det inte var nödvändigt att yrka på att straffet 

skulle verkställas. I stället författade Ander själv följande besvärsskrivelse. 

” … så vågar jag underdånigast anhålla, att eders kungl, maj;t rättvist dömer mig, för det jag tagit 

befattning med ifrågavarande gods och penningar till vissa års straffarbete, så att jag får bättra 

mig och bli en bra människa. Jag framhärdar underdånigast kungl. maj;ts eders brottslige tjänare 

och undersåte”. Inlagan undertecknades med: Johan Alfred A:son Ander Stockholms stads 

fängelse den 11 juli 1910. Denna nådeansökan avslogs. 

Den halshuggne Johan Alfed A:son Ander jordfästes klockan 16 samma dag som han avrättats. 

Detta skedde i gravkoret vid Centralfängelset på Långholmen. ” Den i all sin enkelhetgripande 

ceremonin förrättades av fängelsepredikanten K. Ernberg, som vigde stoftet till förgängelse 

medels de tre skoflarna mull och bön”. Liket hade lagts i en enkel svartmålad kista. Ingen från 

Anders familj deltog i akten som bara tog några minuter. Delar av fängelsepersonalen utgjorde en 

enda närvarande förutom officianten. Var liket ska begravas har ännu inte bestämts.58 

Det är märkligt att pressen inte hade tillträde till den nya ” humanare formen av avrättningen”, 

som riksdagen beslutat om. Borde det inte ha varit av intresse för myndigheterna att visa att man 

humaniserat avrättningarna, något den politiska debatten handlat om under den period jag 

undersökt? Likaså kunde den nya avrättningsformen ha stött argumenten för dem som ville ha 

kvar dödsstraffet. De kunde peka på att nu skedde en avrättning med klinisk precision. 

Diskussion 

De fyra avrättningarna har skillnader och likheter som tidningarna tar fasta på i sina artiklar. Ofta 

är deras syn på rättegången, väntan på avrättningen och avrättningen dock likartad. Något som är 

särskilt förvånansvärt rörande myndigheternas agerande är att man inte tillät pressen att närvara 

när man slutligen humaniserat avrättningen, som man uttryckte saken. Hade det inte varit ett bra 

tillfälle att visa upp den nya humaniserade metoden åtminstone som ett debattinlägg? Om den 

aspekten skriver inte tidningarna. Sammantaget har dock referaten från avrättningarna, utan att 

vara rena appeller, sannolikt haft en avskräckande effekt och därigenom påskyndat lagändringen 

som eliminerade dödsstraff i fredstid 1921 och i krig 1973. 

                                                
58  
Aftonbladet. 24november 1910. 
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Det finns inget som talar för att det var en fördel att vara kvinna i de mordåtal jag granskat. 

Tvärtom gick det ju sämre för Anna Månsdotter än för sonen Per, trots att båda dömdes till 

döden för ett gemensamt mord. Historiskt har betydligt färre kvinnor än män avrättats i Sverige. 

Det är inte heller ovanligt att samhällen med dödsstraff är mer restriktiva med att avrätta kvinnor. 

Men Anna Månsdotter går emot strömmen. Medan sonen benådades, efter en namninsamling 

från Yngsjöborna och en nådeansökan fick nåd, så fick Anna avslag på sin nådeansökan, något 

pressen noterade, utan att reagera nämnvärt. I likhet med de tre männen som dömdes i de andra 

målen fick Anna Månsdotter lägga sig på schavotten. Av fem dödsdömda personer kom endast 

en man att undgå bödeln. Per var den enda av alla fem som benådades och kom så småningom 

leva som en fri man, efter frigivningen julaftonen 1918, fram till sin naturliga död.  Det pekar 

vare sig på positiv särbehandling av män eller kvinnan. Inte heller tidningarna särbehandlade 

Anna, i varje fall inte positivt.  

De fyra avrättningarna är alla hemska att bevittna, enligt tidningarna. Men de två som fått det 

värsta eftermälet är Tectors och Anna Månsdotters avrättningar. Båda var misslyckade i den 

meningen att huggen tog fel. Men under det att Steijnech var tvungen att hugga tre gånger, 

utförde faktiskt Dalman sitt uppdrag med ett hugg, även om det tog snett. Det anmärkningsvärda 

med avrättningen av Hjert var att skarprättaren Hjort utförde ett perfekt hugg med bilan, men att 

sedan åskådarna förvärrade förrättningen genom att söka samla upp den avrättades blod. Det är 

naturligtvis omöjligt att säga utan statistiskt underlag, men det är möjligt att åskådarnas 

uppträdande hade en lika avskräckande inverkan på dem som inte deltog i blodjakten och 

tidningarnas läsare, som själva avrättningen  

Det finns i alla skildringarna av avrättningarna ett mer eller mindre ifrågasättande av dödsstraffet. 

Det kan vara genom direkta frågor om detta är vad en upplyst stat ska syssla med, eller genom 

synnerligen närgångna detaljer av själva proceduren att avliva en människa i statens namn. Inte 

minst reportern, som säger sig vilja vända sig bort när Anna Månsdotter avrättas, ger en tydlig 

indikation på var han står i frågan om vi ska ha dödsstraff eller inte i Sverige. 

Påverkade dessa skildringar riksdagsdebatten om dödsstraffet? Ja, det ligger utanför min 

undersökning att söka besvara den frågan, som är lika omfattande som intressant. Jag anser dock 

att det är svårt att tro att inte såväl allmänhet som lagstiftare i riksdagen påverkades av de 

skildringar tidningarna presenterade av de avrättningar jag här tagit upp. Tidningarnas roll var på 

den tiden den tv och övriga medier tillsammans har idag. Var man inte på plats fick man läsa om 

händelserna i tidningen, eller höra om dem muntligen, eller via brev. Någon annan rimligt snabb 

informationskälla fanns inte. Min slutsats är att tidningarnas reportage kring de fyra morden 

spelade en viktig roll för avskaffandet av dödsstraffet. 

Vedergällning i samband med straff är ett gammalt tema. Man sonar sitt brott och betalar därmed 

sin skuld till enskilda eller samhället. I Amerika förekommer ofta uttrycket ” to get a closure”.  I 

och med avrättningen avslutas en process för offrets efterlevande. Detta kan man applicera på 
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svenska förhållanden i mordfall jag behandlat här med den ofrånkomliga frågan huruvida det är 

frågan om vedergällning, eller hämnd. Strikt sett är det samhället som utkräver vedergällning, 

men inbyggt i detta finns möjligheten till att uppleva hämnd från offrens anhöriga. Det kan vara 

klokt att inte föra in våra dagars värderingar när man ser på de domar som föll för mer än hundra 

år sedan. Hultberg tar upp problemet i sin bok och granskar den engelske filosofen John Leslie 

Mackies, 1917 – 1981, teorier. Mackie godkänner inte att brottsoffret känner tillfredsställelse vid 

vedergällningen som ett fundamentalt skäl till att ett visst straff utmätes. Inte heller att ett straff 

tillgodoser kränkta känslor hos allmänheten, blidkar en god eller att det har avskräckande effekt. 

Han pekar på en paradox. Vedergällningen kunde inte förklaras eller utvecklas inom ramen för ett 

förnuftstänkande. Å andra sidan kunde det heller inte uteslutas från vårt moraliska tänkande. 

Mackies krav på en vedergällningsteori var att ”den skulle stå på egna ben, inte vara härledd från 

någonting utanför sig självt som gav den auktoritet”. Mackie godtog inte heller tanken att 

brottslingen genom straffet betalade en skuld till samhället. Straffet tillförde inte samhället något 

gott. Men inte heller Mackie presenterar ett slutligt svar på vem som får straffa vem med en 

oomtvistlig rätt att göra så.  

De handlingar med dödlig utgång som uppsatsen behandlar, svarar emot flera av de premisser 

som teologer, filosofer och jurister ställt upp. Men frågan om det är rätt att staten dödar 

människor som straff får inte ett entydigt svar. Det är inte heller den fråga jag ställer inför min 

undersökning av tidningarnas skildringar av de tre mordfallen. Men frågan är oundvikligt, det 

märker man på referaten i tidningarna där avrättningarna ifrågasätts. Kristianstadsfängelsets chef 

Schneiders frågeställning om staten har rätt att döda, efter avrättningen av Anna Månsdotter vid 

hans fängelse, kvarstår. Den slutsats man kan dra är att i varje fall svenska staten kom fram till att 

det yttersta straffet, avrättning, inte längre skulle tillämpas. Det förefaller som om tidningarnas 

skildringar därvidlag har påverkat allmänhetens attityd till dödsstraffet, liksom politikers och 

andra beslutfattares. En tydlig tendens bland tidningarnas rapporter är att man finner bödelns 

hantering icke förenligt med ett upplysta samhälle, även om man använt mer subtila 

formuleringar i reportagen än pamflettliknande rop på förbud mot dödsstraff. 

Tidningar var på denna tid det enda massmedium som fanns. Skildringarna i tidningarna är med 

nutida mått mätt mycket kortfattade, för att inte säga lapidariska. Någon intervju med förövarna 

förekommer inte, det närmaste är Anders far. Däremot intervjuas skarprättare Dalman och 

Anders juridiska ombud, men den senare först när Ander är avrättad. Beskrivningarna av 

förövarna är mest utdrag ur gamla polisrapporter och domregister. Det kan vara värdefullt att ha i 

åtanke att skribenterna under den aktuella tidsperioden var anonyma i tidningen och alltså inte 

som idag skrev under eget namn och byline-foto. I den mån det förekom någon riktlinje i 

kontroversiella frågor var det tidningens officiella linje som rådde.   
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Sammanfattning 

Undersökningen omfattar omständigheterna kring fyra mord vid tre tillfällen samt rättegång och 

avrättningar av fyra av de fem gärningspersonerna, Hjert, Tector, Anna Månsdotter och Alfred 

Ander och hur dessa skildrades i samtidens tidningar. Förutom tidningar har avhandlingar och 

böcker varit underlaget för uppsatsen. De fall som granskats är signifikativa i så motto att det 

handlar om de sista offentliga avrättningarna i vårt land, den sista avrättningen av en kvinna i 

Sverige och enda gången giljotinen användes i Sverige. Hur beskrevs dessa kriminalhistoriska 

händelser i pressen? 

1876 avrättades Hjert och Tector, i Lidamo, Södermanland, respektive Visby, Stenkulla backe, 

Gotland, för morden på Upmark och Larsson som begicks i Malmköpingstrakten 1874. 

År 1890 avrättades Anna Månsdotter för mordet på svärdottern 1889 Hanna Johansdotter i 

Yngsjö i Skåne. Den medskyldige sonen Per Nilsson benådades och satt i fängelse till 1918, då 

han släpptes. 

Alfred Ander avrättades 1910 i Stockholm för rånmordet på Victoria Hellsten på Gerells 

växlingskontor i Stockholm samma år. 

Tiden för undersökningen omfattar 1874 - 1910 och är inriktad på de nämnda fallen. 

Tidningsbevakningen av mordfall under den period jag undersökt var en annan till omfånget än 

idag. En- och tvåspalters reportage, utan illustrationer, var normen. Ett referat från en 

riksdagssession kunde få lika stort utrymme då som ett mord, till skillnad från idag. Texterna är 

ibland förvillande lika, inte minst bland lokaltidningarna, som inte hade sin utgivningsort i 

händelsernas centrum. Men det finns också avvikande artiklar. Skedde brott, eller avrättning, på 

utgivningsorten, eller i direkt anslutning till detta, kunde lokaltidningarna bli väl så individuella 

skildrare som rikspressen. Dessutom påverkade det antalet artiklar. 

Ett tema är om kvinnor och män behandlades olika i samband med denna typ av brott där svaret 

blir att inget visar på att så var fallet. Förutom offren och gärningspersonerna tar uppsatsen upp 

prästens roll liksom skarprättarens, polisens och domstolarnas. Men fokus ligger på tidningarnas 

skildringar av de ämnen uppsatsen behandlar: tidningarnas skildringar av fyra mord, gripande av 

de skyldiga, rättegångar och avrättningar. 
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