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Inledning

 

 Runt om i Sverige ligger de gamla avrättningsplatserna 
 tätt. Exakt hur många det finns är det ingen som vet, 
 men bara i vår sammanställning är det över 600 plat-

ser, och då har vi uteslutit alla som vi inte kunnat belägga med 
dokument i arkiven. Från 1600-talet och fram till 1910 avrät-
tades det otäckt många människor i Sverige. Bara mellan 1800 
och 1865 avrättades offentligt 644 människor, med andra ord 
släcktes omkring ett liv i månaden, året runt, i 65 år. På 1700-
talet var det många fler. Avrättningarna var offentliga ända fram 
till 1867 och det kunde komma tusentals människor för att be-
skåda spektaklen. Prästerna deltog aktivt både i förberedelser-
na och under själva avrättningen. Från schavotterna talade de 
om bot och bättring till de församlade, de talade om vad Bibeln 
sade och att dödsstraffet hade befriat människorna från skuld. 
Nu behövde man inte längre frukta Guds vrede som annars 
skulle ha drabbat dem alla. 

Inför avrättningen hade prästen agerat förhörsledare på fäng-
elset. Det kallades »att bereda fången för döden«, men i själva 
verket syftade samtalen till att få den dödsdömde att lämna en 
detaljerad redogörelse över brottet och acceptera det stundande 
straffet. Så fort beredelsesamtalen var över – de tog flera veckor 

– var det dags för fången att åka vagn ut till avrättningsplatsen, 
ofta en glänta i skogen. Då skulle fången vara övertygad om att 
det som skulle ske var Guds vilja. Han eller hon skulle bli förlå-
ten av Gud och komma till himmelriket efter att det jordiska 
straffet hade verkställts. När prästen bad Fader vår och kom till 
»förlåt oss våra skulder« – då högg bödeln. Huvudet skildes 
från kroppen och föll till marken. Innan kroppen hunnit kallna 
höll prästen sitt förmaningstal om hur det går för den som bryter 
mot Bibelns och Svea rikes lag. Sedan slängde man kroppen – 
eller det som återstod av den – i en grop.

Galgberget i Visby, Gotland.
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Till grund för den här boken ligger tusentals handlingar, re-
gister- och arkivsidor. Många av de avrättade människorna som 
ligger i ovigd jord i skogar, villaområden, på industritomter 
och under miljonprojekthus får här tillbaka sitt namn. Vi be-
rättar om deras liv, deras brott och om hur samhället behandla de 
dem. Oftast var det de allra fattigaste som råkade illa ut: bön der, 
drängar, statare, pigor – 1700- och 1800-talens proletariat, och 
mycket sällan människor från adeln och prästerskapet, som hade 
pengar, makt, ära och jord att köpa sig fria från bödelns yxa. 
Överklassens män mötte man snarare i rättssalarna, där de döm-
de underklassen för brott som i dag skulle förbigås med en axel-
ryckning, som till exempel otrohet och abort. På 1700-talet 
utdömde man dödsstraffet för 68 olika gärningar. Avrättnings-
metoden var oftast halshuggning med ett efterföljande straff, 
till exempel bränning eller stegling, då kroppen styckades och 
sattes upp på hjul som satt på en stolpe. Ofta var tilläggsstraffet 
efter döden mer fruktat än själva avrättningen.

Det är dags att se dessa mörka sidor i svensk historia. Under 
arbetet med boken har vi kommit i kontakt med så mycket ond 
bråd död, förakt och tortyr, att det nu känns märkligt att vi 
lyckades skriva den. Vår drivkraft har varit en önskan att lyfta 
fram den här tiden i ljuset och visa vad som hände i vårt land 
för inte alls så länge sedan. Man måste minnas att dödsstraffet 
fortfarande praktiseras runt om i världen och att tron på det 
hårda straffets avskräckande verkan växer sig starkare. 

I Sverige avskaffades dödsstraffet först 1921 och den siste att 
avrättas var mördaren Johan Alfred Andersson Ander, som av-
livades med giljotin på Långholmens fängelsegård den 23 no-
vember 1910. Där slutade en era, men innan dess hade tusen-
tals kvinnor och män bragts om livet. Det här ligger inte längre 
tillbaka i tiden än att vår mormors mormor kunde ha varit med 
om en avrättning. Gravarna där ute i skogarna som övervuxits 
med mossa är med andra ord inga fornlämningar, och okunniga 
om platsernas innebörd går vi omkring och plockar bär och 
svamp som växer på gravarna. Här och var finns spåren: några 
stenar som ligger på rad, några övervuxna kullar med stenbum-

lingar över som bödeln lade dit som ett lås över den döde. Man 
kan lätt föreställa sig doften av tjära och brända ben från de 
stora bålen som utraderade barnamörderskor, tidelagare och 
»häxor«. 

När vi gick i skolan berättade lärarna hellre om kungar och 
drottningar, om adeln och bönderna, men när avrättningar kom 
på tal lät det mer som något som drabbade en och annan lands-
förrädare och kungamördare. I arkiven har vi emellertid funnit 
ögonvittnesskildringar som berättar hur det verkligen var, och 
det som borde uppröra är insikten om att dessa grymheter inte 
hade kunnat genomföras utan kyrkans och prästernas aktiva del-
tagande. In nan vi åtar oss rollen som världssamvete bör vi själva 
begrunda vår egen historia.

Döden i skogen är otäck läsning, kanske framför allt för att den 
innehåller så mycket mer än skrönor, anekdoter och andra säg-
ner. Människorna – både bödlarna och offren – fanns i verklig-
heten. Och det var här allting hände. 

stockholm, hösten 2006
Göran Lager & Peter Klingsell 

inledning
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En glänta i skogen

 Det är en sliten plats. Då som nu. På den tiden gick vägen 
 mitt över kärren. Nu hör man en flerfilig väg med bilar  
 i hög fart på håll. I kärret är den gamla vägen uppbyggd 

med stenar och alarna har inte mäktat med att växa över och 
dölja de 200 år gamla spåren. Här har stora block spettats på 
plats med mycken möda för att gläntan i skogen skulle bli en 
lämplig arena. Man kan nästan höra knirrande vagnshjul och 
hästhovar mot stenar, ljud som liksom dröjt sig kvar. Man kan 
höra sorlet från tusen människor som samlats, men då får man 
tänka bort granarna som vuxit sig enorma, och den kraftiga eken 
i mitten. Den kanske planterades här på den tiden, men dof-
terna borde vara desamma, dofterna av naturen: kärrblomster, 
kabb leka, kråkklöver, missne och grankåda.

Kärret är rejält blött om våren lite längre söder om den stora 
stenen, som ligger uppe på bergsknallen. Där luktar det lite 
unket av förruttnelse. Fjolårslöven har kletat fast på risig sly. 
Så har vattnet runnit undan och kvar hänger en illaluktande 
sörja som halvsmält gyttja. Över den torrare marken har det 
ändå lagts stenar som spångar kors och tvärs. Man brukar säga 
att två eller tre stenar i en rad kan vara naturligt, men ligger 
det fyra stenar i rad som kan utgöra en kant eller linje eller 
byggnation, så är det en tanke bakom och följaktligen gjort av 
människor. Här finns det flera sådana stenrader, hela området 
är fullt av dem, och man kan tänka sig byggnader eller vägar, 
stigar, platåer eller gravar.

Tiden har slitit hårt på stensättningar och gravar. Träd har 
vält runt stora block och sly har flyttat på mindre stenar. Löv 
faller ned, förmultnar och förvandlar den gamla ytan till ny, 
täcker över, tar bort, döljer och låter den onda, gamla platsen 
bli god och ny igen, som för att förvilla oss. I dag ser det ut som 
vilken glänta som helst, en liten sparad oas mellan vägar och 
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byggnader, där människor jobbar eller är på väg till jobbet. Pre-
cis utanför det lilla grönområdet med höga träd, ett kärr, igen-
vuxet av ogenomtränglig alsly, finns en busshållplats. Den heter 
Galgbacken.

Det är så stilla här att man kan höra bruset från E18 – motor-
vägen som är en av de stora farlederna in till Stockholm. Här 
korsar E18 Rotebroleden som man tar om man ska till Arlanda 
eller Sollentuna. Tar man ned åt motsatta hållet hamnar man 
på gamla Enköpingsvägen. Där Rotebroleden går över i Enkö-
pingsvägen ser vi en gatuskylt: Skarprättarvägen, och på väns-
ter hand ligger ett modernt McDonald’s. Dit åker folk i sina 
bilar för att äta, obekymrade över att de tangerat den gamla av-
rättningsplatsen och rullat in på Skarprättarvägen. Förmodligen 
är det bara få som vet vad en skarprättare är nuförtiden. Skarp-
rättarvägen är ett namn lika betydelselöst som Barnhusgatan 
eller Kungsgatan. Till höger, efter 200 meter på Skarprättar-
vägen, går Galgbacken ned. På höjden ligger en anläggning för 
omlastning av post, mitt emot ett lastvagnsföretag. Trafiken är 
tung, intensiv, osande. Ett högt Gunnebostängsel markerar 
gräns mellan skogsgläntan och anläggningsområdet. Är det nå-
gon där som vet att de döda ligger strax utanför staketet, oskyd-
dade och glömda?

Galgbacken går ned över Enköpingsvägen. Det finns några 
naturliga parkeringsfickor där och en promenadväg som genar 
mot stora vägen. Efter gångvägen och in till höger finns ett litet 
lugnt kärr, kvistigt och fullt av avfall, målarfärgsburkar, toalett-
papper, spruckna påsar med kläder ämnade för någon klädin-
samling, bilbatterier, bilplåtar, plast. Går man lite längre in, för-
bi skräpet, så pass långt att man inte ser stora vägen om man 
vänder sig om och inte Gunnebostaketet kring industriområdet, 
då står man mitt inne på avrättningsplatsen.

Den gamla vägen är upphöjd och om man ställer sig där har 
man en bra utsikt över gravarna. Det ligger tre tydliga gravar 
alldeles bredvid en gran och en av dem är dold bakom en större 
sten. Det är helkroppsgravar och måste vara ytligt grävda i myr-
jorden, en knapp meter djupt, en dryg aln. Bödelsdrängarna 

har lagt sten över. Stenarna i ytterkanterna är lagda som räta 
linjer, mitt på ligger de huller om buller. Djuren skulle inte 
komma åt och människor skulle inte kunna gräva upp liken för 
att smuggla dem till kyrkogården och lägga dem i vigd jord. 
Stenarna var bödelns lås om en osalig död.

De här tre gravarna vet vi när de är grävda, vi vet vilka som 
ligger där – mördare, egentligen tre kusliga människor. De har 
troligen sargade halskotpelare och huvudet liggande mellan be-
nen. Det vet vi inte, för gravarna är inte utgrävda, men vi vet att 
så brukar det se ut på avrättningsplatser. Vi vet vad som skrevs 
ned av ögonvittnen, hur bödelsdrängarna välte ned kroppen 
innan ryckningarna ens upphört. De lades på rygg med strup-
änden upp ur den nedblodade skjortkragen och den sargade 
halsen. Huvudet lyftes upp i håret så att blodet rann ut. Släng-
des huvudet i graven? Det brukade bödelsdrängarna göra. De 
slängde huvudet med förakt och avsky ned i jordbotten på gra-
ven, mellan benen på den avrättade och huvudet rullade runt så 
att ögonen fylldes av jord. Där under stenarna ligger de nu som 
matta bleka skelett, täckta av vadmal från kläderna, en glättad 
ylleväst i olika färger, omultnade kläder som lämnats kvar på 
de sargade kropparna eftersom de ratats av bödeln som annars 
hade rätten att ta det han behövde för egen del. Knapparna har 
lossnat och letat sig ned mellan revbenen som ligger platta, 
krök ta, täckta av den lätta fuktiga jorden. 

Gravarna ligger bakom en förkastningsvall som omgärdar 
och skapar den lilla kärrmarken som känns dränerad om man 
jämför med den betydligt blötare marken längre bort mot Galg-
backsvägen. Det var förmodligen lättgrävt här och själva scha-
votten kan ha byggts ut från den övre delen av marken över 
sluttningen och kärret. Det finns ett stolphål helt nära förkast-
ningen, nu i skuggan av en stor gran. Några meter söder om de 
tre helkroppsgravarna, bakom ett byggt stenspång hittar vi ett 
20-tal »rösen«. Det råder inget tvivel om att dessa »rösen« om 
en kvadratmeter och 30–40 centimeters höjd döljer människo-
delar, rester från steglingar, skrottar från steglingshjulen, som 
styckades i flank, lår och bål. Det har visat sig att bödelsdrängar 

en glänta i skogen
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återkom till avrättningsplatsen efter en tid för att »rensa upp« 
och gräva ned de illaluktande människoresterna som spikats fast 
på pålar för att vara till varnagel. Det var ingen åtgärd som var 
påkallad av något slags hygien eller omsorg om människor som 
skulle se eländet, utan snarare ett sätt att hind ra de efterlevande 
från att ta hand om »sin« delinkvent och begrava honom eller 
henne i vigd jord. Man ville också hindra människor från att 
lockas till svartkonst och trolldom med benpipor, träflisor och 
spikar. Där grävdes de ned i ytligt grävda gropar, så kallade steg-
lingsgropar. Återigen dessa stenar som lades ovanpå graven för 
att den döde inte skulle kunna ta sig upp och ingen skulle kom-
ma åt resterna.

Ovanför vallen där berget ibland kommer i dagen ligger två 
stora flyttblock. Det lär vara från en av dessa stora stenar (den 
östliga) som domen lästes upp innan den dödsdömde anlände 
på bödelns kärra. Norr om denna sten finns också några tyd-
liga stolphål som antingen kan vara hål där stolparna för steg-
lingshjul varit fästa eller fästen för stolpar som bar upp en stor 
schavott i trä och som då sträckte sig runt stenen och ända bort 
till vallen.

Platsen och människorna

Om vi tittar på det stora material som finns bevarat från av-
rättningar och om avrättningsplatser – vi talar om inköpslistor, 
fakturor, skillingtryck, ögonvittnesskildringar, brev – så förstår 
vi att en avrättning inte bara var att släpa in den dödsdömde i 
en skogsglänta och snabbt hugga huvudet av denne. En avrätt-
ning var en stor händelse som inte bara drog mycket folk utan 
också protokollfördes noga av både rättsväsendet och kyrkan. 
Det var ett stort arrangemang som förbereddes noga och av-
rättningsplatsen röjdes och byggdes upp av hantverkare och tim-
mermän med hjälp av bödelsdrängarnas sakkunskap.

Vid varje tillfälle byggdes en schavott, undantaget på senare 
tid under de »intramurala« avrättningarna – de som verkställ-
des bakom fängelsemurarna under andra hälften av 1800-talet 

– då riksbödeln Dalman kom med sin egen portabla stupstock 
av egen tillverkning. Han lade den vid ena änden av ett trädäck 
som låg direkt på marken och drämde till med yxan. 

Här hade man kunnat bygga en riktig schavott liknande den 
som finns på ett fotografi från mördaren Gustaf Adolf Hjerts 
avrättning i Vittlånge i Södermanland 1876, en upphöjd scen 
som kunde rymma fem, sex personer inklusive den som skulle 
avrättas och med tillräckligt mycket utrymme för att få plats med 
de järnstänger och anordningar som behövdes för att hålla fast 
den dödsdömde. En trapp eller »landgång« ledde upp till själva 
stupstocken och hela anordningen var försedd med ett stadigt 
räcke runt om, dels för att ingen skulle falla ned och dels – och 
kanske främst – för att ingen skulle ta sig upp och störa förrätt-
ningen eller rent av försöka befria den som skulle avrättas.

Uppe på den stora »domstenen« får man en bra översikt över 
hela avrättningsplatsen. Man ser gravarna nere i sänkan, de små 
upphöjningarna och rösena över steglingsgroparna. Åt andra 
hållet kan man föreställa sig att eventuella bål kunde anläggas 
för sådana som skulle brännas som ett tilläggsstraff. Vi vet att 
tidelagare (personer som förgripit sig sexuellt på djur) har avrät-
tats här och det är möjligt att även någon avrättats för trolldom 
eller barnamord. Männen steglades, kvinnorna brändes. Ett 
tilläggsstraff kunde vara att man före halshuggningen fick ena 
handen avhuggen, ibland ända upp till en vecka i förväg.

Man undrar vad man skulle finna om man genomförde en 
modern arkeologisk undersökning av platsen och tog bort all 
mossa och det översta jordlagret? Vid den sista avrättningen här 
fanns inte de stora granarna, inte den stora eken, inte tallarna 
längre bort och inget av de andra lövträden. Gravarna var helt 
nya och stenarna över dem skulle väl också kunna tas som ett 
förtydligande: när folk samlades här igen för en ny avrättning 
skulle de påminnas om vad som förut hade skett.

Undersökningar av avrättningsplatser är sällsynta, men de 
har förekommit. En gjordes i Dalarna 1989 i Morn efter väg 
266 mellan Hedemora och Falun. Det var en avrättningsplats 
ganska lik gläntan i Järfälla, Sollentuna härads avrättningsplats, 

en glänta i skogen
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men mindre och utan gravar. Där hyvlades det yttersta jord-
lagret av och då fann man hål för stolpar och ett kol- och ben-
lager. Benen var brända, sköra och krossade. Avrättningsplatsen 
var markerad eller utmärkt med sex små stenrösen, som bildade 
en cirkel – till en arena? Här hittades stengodsskärvor och mäs-
singsknappar med mera. Benresterna var både ben från djur och 
från människa (Gunnar Sundelin, Dalarnas museum arkeolo-
gisk rapport 1989:4, fornlämning 51, S:t Skedvi socken, Säters 
kommun). Hela avrättningsplatsen om 400 kvadratmeter under-
söktes och det brända skiktet som ligger i kulturpåverkad sand-
jord kallar arkeologerna för »kremeringslagret«. Det varierar 
i tjocklek från bara fyra centimeter till drygt en decimeter. Mitt 
i en av kremeringsytorna fanns ett stolphål med ett djup på drygt 
en och en halv decimeter. Här kan alltså en stolpe ha stått; en 
anledning till att ställa en stolpe mitt i ett bål är att ha något att 
binda fast den dödsdömde vid. Nu var levande bränning mycket 
sällsynt i Sverige, bara några få fall är dokumenterade, möjligen 
kan ytterligare en sådan alltså ha genomförts i Säter. Detta kan 
varken dementeras eller bekräftas, men tanken är förfärlig att 
det kol och benlager, kremeringslagret runt hålet, kan härröra 
från en människa som brändes levande med all den smärta och 
all den ångest detta kan framkalla både för den som brändes och 
för dem som stod runt omkring. För oss sentida är det kanske en 
tröst att veta att den döds dömde dog av syrebrist innan elden 
brände sönder livet. Lågor na tog nämligen syret från den döds-
dömde för att kunna brinna.

Vid bränningar brukade schavotten byggas som ett enda stort 
bål, och när avrättningen var genomförd, offret halshugget, tän-
de bödeln på hela bygget med den avlivade liggande kvar på 
plankgolvet högst upp. Tjära står ofta uppfört på de räkningar 
som kan sättas i samband med avrättningar, och tjäran fick det 
att ta sig bra. Hettan blev oerhört stark och lämnade spår efter 
sig i jorden under. I Dalarna hittades ett lager med rödbränd 
sand som tecken på att det varit en riktig bålbrand, tillräckligt 
het för att kunna kremera en människokropp.

Av dessa brända i Morn finns inte mycket kvar, sammanlagt 

bara 4,5 kilo och dessutom utblandat med en stor del djurben, 
vilket gör att man kan förmoda att det var tidelagare som av-
rättats på platsen. Tidelagare – ordet kommer från »tydelag« i 
bemärkelsen att »ty sig« till någon – halshöggs först och brän-
des sedan tillsammans med de djur som blivit sexuellt utnytt-
jade. En människas hela skelett väger mellan 3,5 och 4 kilo. I 
Morn finns benrester från flera människor.

I rapporten från utgrävningen spekuleras om vilka männis-
kor som bendelarna kan komma ifrån och eftersom allt pekar 
på att det är tidelagare som avrättats här har domböckerna 
varit till hjälp. Tack vare dem har man kunnat ta fram några 
»goda kandidater« som stämmer i tid och till plats. En av dem 
var den 24-årige drängen Lars Ersson, som hade haft umgänge 
med sin brors ko, vilket intygades av Margareta Erikzdotter i 
Ståcksbro. Han avrättades 1696 efter att ha erkänt. En annan 
Lars Ersson dömdes och avrättades 1722, och några år senare 
Anders Andersson från Ansta. Drängen Lars Eriksson, också 
han från trakten, var bara 15 år och avrättades för att ha haft 
umgänge med kreatur i två och ett halvt år.

Så fick alltså benresterna i Morn namn. Och några andra 
rester från dessa människor hittades också, några knappar och 
spännen – det var det enda som återstod av deras liv.

Man kan undra varför det är så lite ben som hittats efter så 
många människor som avrättats på platsen? Förklaringen kan 
vara att det återstår en tredjedel av avrättningsplatsen att gräva 
ut och att benresterna kan ha spritts över ett stort område då 
bödelsdrängarna säkert karade ut askhögen när bålet brunnit 
ned. Med klubbor kan de också ha krossat större spröda ben-
knotor som inte elden hade tagit.

En intressant detalj är att man bland alla dessa djurben inte 
hittat ben annat än från extremiteterna, och då ben som kom-
mer från nedanför läggarna som om det bara vore frågan om 
slaktrester. I rapporten prövar man en hypotes, nämligen att 
bödeln lagt beslag på köttet och lämnat resterna för bränning. 
Det är förvisso bara en spekulation, men ändå en ganska logisk 
förklaring.

en glänta i skogen



1918

Det är möjligt att det finns ett kremeringslager även på av-
rättningsplatsen i Järfälla utanför Stockholm – den som går 
under benämningen »Almare Stäket« eller »Allmänningen vid 
Barkarby«. Platsen är inte undersökt annat än av bygdeforskare 
och amatörhistoriker, men intresset för gläntan i skogen har 
funnits sedan Harald Schillers dagar. Han skrev om den 1802 i 
sin reseskildring I kalesch genom Sverige. Resminnen för hundra år 
sedan:

Torsdagen den 26 augusti. Efter frukosteringen reste vi kl 9 
från Tibble och över Stäkets färja, som nu av kamereraren 
Weisendorff överdrogs vilken denne tillika med trenne krogar 
av greve af Ugglas emot 29 rdr i månaden arrenderar,… 1/4 
mil från färjan avstego vi vid en till vänster liggande avrätt-
ningsplats därpå tio stegel sågo uppsatta tvenne mördare, vilka 
denna vår blivit avrättade och utgjorde ett hiskeligt spektakel. 
Kl 10 ¼ kommo vi till Barkarby och efter någon väntning 
på hästar kl 1 om middagen helt oväntat till vårt hus i Stock-
holm…

Det har funnits olika uppfattningar om avrättningsplatsen läge. 
I Järfälla hembygdsblad 1980 spekulerar Lars Gustafsson, som 
inte ska förväxlas med författaren, om det inte kunnat vara så 
att galgbacken flyttats i början av 1800-talet från en plats lite 
längre bort och till den plats där gravarna och den stora dom-
stenen finns. Argumentet underbyggs av en del gamla kartor 
och det faktum att en skogvaktarbostad var belägen alldeles 
intill den »förra« avrättningsplatsen. Även om det inte var av-
rättningar dagligen menar Gustafsson att det bör ha varit obe-
kvämt för skogvaktaren att ha steglingshjul så tätt intill sin bo-
stad. Harald Schiller skriver också att han stannade vid avrätt - 
ningsplatsen ¼ mil från färjan och det skulle rimma bättre i 
avstånd till en plats längre söderut, vid skogvaktarbostaden, än 
den plats som senare använts, den i gläntan bakom Gunnebo-
stängslet. Mot dessa argument talar de åtskilliga små rösena i 
kärret som torde dölja upphuggna människodelar i steglings-
gropar. Stegling upphörde förvisso först 1841, men mängden 

gropar pekar åt att avrättningsplatsen använts redan på 1700-
talet. En helt säker åldersdatering kan man bara få genom en 
utgrävning av platsen.

Det råder inget tvivel om att just den här gläntan är en av-
rättningsplats. Den pekades nämligen ut i mitten av 1930-talet 
av en som var med vid den sista avrättningen. Lars Gustafsson 
berättar i Hembygdsbladet om statardrängen Gabriel Alm från 
Bonäs i Stäket, som var kallad att stå i spetsgård vid avrättning-
en, det vill säga att hålla vakt så att den dödsdömde inte kunde 
fly och samtidigt hindra åskådare att komma alltför nära. Med 
sig till avrättningen tog han sin lilla nioåriga dotter Emma 
Charlotta, som fortfarande levde på 1930-talet och då pekade 
ut platsen för sin brorson Hans Alm. Han i sin tur gjorde om-
rådet känt genom att berätta om platsen på en bandupptagning. 
Flera andra personer har senare kunnat peka ut platsen efter 
vad de själva kunnat förstå genom berättelser och ögonvittnes-
skildringar.

Det är också odiskutabelt när man ser de tre gravarna och 
stolphålen och med en gnutta fantasi tänker sig platsen några 
hundra år tillbaka i tiden. Långt innan vi hunnit bli övertygade 
infinner sig känslan av att detta är en sällsam plats, där vanmak-
ten, smärtan, ångesten fullständigt rivit sönder naturen. Luften 
känns strimlad och oron i jorden är som en het värme. Man 
riktigt känner hur blodsutgjutelsen har fördärvat platsen intill 
denna dag genom sin omänsklighet, sin grymhet, sitt oförstånd.

På stenen som höjer sig över folket som nyfiket kommit med 
båtar, med färja, med hästkärror och promenerat långt, ställde 
sig maktens man och tillkännagav vad församlingen skulle få se. 
Kronofogden berättade om vad domstolen kommit fram till och 
han berättade att den dödsdömde fått domen uppläst för sig 
tidigt om morgonen inne i häktet. 

Stenen är täckt av mossa. På en av de stora stenarna syns tyd-
liga märken av brand, som om flanken på stenen kalkats, vittrat 
av den heta elden. Vi sticker ned fingret bland stensöta och 
mossa på marken bredvid, repar lite, försöker dofta, känna tjär-
lukten, men det ångar om jorden, ångar mull, gran, skogsjord.

en glänta i skogen



20

Sollentuna härads häkte låg inte långt borta, det omnämns i 
olika avrättningshandlingar och skulle ligga i Wärsta. Där satt 
ibland den dömde, eller så fördes han eller hon direkt till avrätt-
ningsplatsen från Barkarby, där det fanns både häkte och skam-
påle utanför tingshuset. Där var det förstås stor uppståndelse 
varje gång en dödsdömd skulle sättas på kärran och föras till 
döden. Granne till tingshuset ligger än i dag krogen »Lasse 
Maja«, och man kan tänka sig att den sista supen intogs där 
före grymheterna. Krogen är från mitten av 1600-talet och var 
känd för att vara »den värsta tummelplats för lättsinniga över-
dåd och bullersamma uppträdanden«. Det var här, på platsen 
utanför Wärdshuset och framför tingshuset, som den beryktade 
stortjuven och första kända svenska transvestiten, Lasse Maja, 
fick slita spö för att ha stulit från Järfälla kyrka, som ligger inom 
synhåll från torget. Lasse Maja, som var född Lars Larsson, be-
fann sig då vid slutet av sin brottsliga bana. Han slapp den fruk-
tansvärda döden i skogsdungen, stängdes i stället in på Carlstens 
fästning. Så småningom blev han frisläppt, tog sig namnet Lars 
Molin och levde sitt liv fram till en helt normal död i frihet.

Här vid Barkarby bojades de dödsdömda fast i den vagn som 
skulle föra dem in i döden och folk spottade eller applåderade, 
sjöng och gjorde grimaser åt den dömde, häcklade, kanske för 
att spela ut sin egen dödsångest som en ventil åt all den van-
makt som tiden bjöd på: fattigdomens vanmakt, nedtryckthe-
tens vanmakt, smutsens vanmakt, tvångets vanmakt. Då räckte 
folk lång näsa åt döden, det slags död alla fruktade mest av 
allt: avrättningsdöden.

Wärdshuset i Barkarby är samtida med gästgiveriet i Rotebro 
(för övrigt också samtida med närliggande Edsbacka krog). 
Rotebro gästgivargård låg centralt i Sollentuna härad. Det var 
inte bara en krog utan som många gästgiverier på den tiden 
även skjutsstation och finka. »Sinkabirum« (häktet) använ des 
inte bara för att bura in bråkstakar eller lokala förbrytare. Det 
lilla häktet användes också för att stoppa in dödsdömda för en 
övernattning före avrättningen på Almare Stäkets avrättnings-
plats. Om någon från trakten dömts till döden hade han eller 

Rutt för fångtransporter.
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hon suttit i fängsligt förvar inne i Stockholm och transportera-
des sedan ut till antingen Rotebro eller Barkarby för en över-
nattning, innan den slutliga dödens väg anträddes i gryningen. 
Märk väl att på den tiden gick vägarna i skogen, var grusiga 
och gropiga och slingrande, och det tog tid att ta sig fram. Ofta 
när vi åkt med bil till en avrättningsplats har vi försökt före-
ställa oss hur det var att veta om sin egen förestående död och 
transporteras på kärra, baklänges, i kyla eller regn, mil efter mil, 
långsamt, långsamt. Vad fanns att tänka? Ofta var prästen med, 
men han ansåg väl sig redan ha gjort sitt. Gud var med på vag-
nen, sade man för att delinkventen skulle hålla sig lugn och inte 
spela upp hela registret av panik.

Också hit till Rotebro gästgivargård kom Lasse Maja året efter 
att han fått spö på torget i Barkarby. Rotebro hyste Sollentuna 
härads ting och Lasse Maja dömdes till 40 par spö, »uppen bar 
kyrkoplikt« och livstids fästning. Året var 1813.

Till skillnad från Barkarby finns inte gästgiveriet i Rotebro 
längre. Lagom till att kommunen förstått att byggnaderna borde 
bevaras till eftervärlden brann alltihop upp 1971.

Några av de som avrättades på Almare Stäket och som över-
nattade i sinkabirum i Rotebro forslades sedan förbi de ställen 
där brotten begåtts. Säkert kände de igen naturen, husen, trak-
ten för det ödesdigra som fört dem till kärran på vilken de åkte 
baklänges på väg mot döden. Hela tiden påmindes de om det 
fruktansvärda av folk som stod utefter vägkanten här och var 
och närgånget stirrade på det olyckliga ekipaget.

I Sollentuna härad dömdes och avrättades bland andra Jöns 
Andersson, ung dräng, 7 november 1659; Per Simonsson, 15–
16 år, 19 november 1660; Johan Mattsson, ung dräng, 15 okto-
ber 1686; Anders Larsson, 20 år, 20 maj 1696; Håkan Hans-
son, 24 år och dräng, 18 april 1741; Nils Nilsson, dräng 21 år, 
25 mars 1746; Erik Pärsson, bonde 67 år, 8 februari 1748; Olof 
Ericksson, gift bonde, 6 juli 1750, och Olof Andersson, dräng 
21 år, 6 augusti 1752. Dessa får härmed bära namn åt alla de i 
dag okända och glömda som också fördes till allmänningen vid 
Almare Stäket för att avlivas.

Avrättning på 1700-talet. Notera steglarna i bakgrunden.
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Det är just de orden som så ofta återkommer – »avlivas«. Hur 
kommer det sig att människan vid en viss gräns börjar betrak-
tas som boskap? Men det fanns tillfällen då fångarna, de döds-
dömda, fördes till avrättningsplatsen i bolstrade vagnar och 
med stora, nästan begravningsliknande följen iklädda vackra 
högtidskläder med sorgetecken. Mest transporterades de dock 
som boskap i öppna vagnar med stålskodda hjul. 

Gossen Ruda

Människorna som nämns ovan dömdes alla för tidelag, sexu-
ellt umgänge med djur. Det är många unga pojkar och drängar, 
som levde nära djuren. De blev alla först halshuggna och sedan 
brända, precis som de i Dalarna. De blev till aska, ben och tjär-
doft i ett tunt jordlager tills ingenting återstod, utom en svag, 
bränd doft i en backe.

Lika viktigt är det att nämna dem som undkom döden – det 
känns nästan som en befrielse bland alla dessa gravar och hö-
gar och minnen på Almare Stäkets avrättningsplats, som var 
menad för fler, men som dessa benådade gick förbi. En av de 
dömda var bokhållaren Anders Ruda som fälldes för dråp »på 
en enkel bonde« till döden för »att giva liv för liv«. Vad är då 
så speciellt med just detta dråp och denna dödsdom? Jo, det 
utfördes på en av landets fortfarande mest kända krogar, Eds-
backa Krog, och mördaren slapp åka baklänges på kärra över 
markerna till Almare Stäket. Det var helt i början av 1700-talet, 
bara drygt 50 år efter att drottning Kristina gjort slottsherren 
äran med ett besök och kanske varit inne på krogen som hen-
nes far givit ett privilegiebrev redan den 22 december 1626 att 
»urtappa och skänka allehanda slags främmande och svenskt 
öl, desslikes vin och brännvin samt andre hetsige främmande 
drycker… såsom ock hålla där en taffel och spis« (Sollentuna 
kommuns arkiv). Nästan hundra år senare, år 1717, hölls rätte-
gången mot Anders Ruda, bokhållare hos Gabriel Ribbing. 
Ruda hade legat och sovit på krogkammaren och vaknat kring 
klockan tre om morgonen efter att ha hört bråk i källaren. Då 

han inte klätt av sig mer än västen och rocken så sprang han upp 
och drog på sig stövlarna innan han gick ut i källarstugan. Där 
mötte han en ryttare som han aldrig sett tidigare och som pre-
senterade sig som Barkman. Denne sade att han tillhörde rytt-
mästare Sköldströms kompani av Livregementet. Ruda frågade 
varför han förde sådant oväsen och ryttare Barkman svarade 
att han inte fick det öl han ville ha. Ruda var tydligen nyvaken 
och irriterad, för han svarade att Barkman var »ovettig« och 
därför inte kunde räkna med att få bli serverad samtidigt som 
han ropade till sig krögerskan och förbjöd henne att vidare ser-
vera Barkman. »Därpå sade ryttaren att han skulle fanen fara 
iväg, fattade honom så i bröstet och slog honom kull i spisen.« 
Fyra gardeskarlar kom in och fick tag i Barkman och drog ut 
honom. I fortsatt vrede slog Barkman sönder ett fönster på 
krogen. Tumultet fortsatte och bokhållaren Ruda kom spring-
ande ut samtidigt som han lösgjorde sin värja för att, som det 
står i förhörs- och rättegångsprotokollet, »med flatan slå ho-
nom«. Just i samma ögonblick som Anders Ruda svingade sin 
värja kom en bonde emellan och träffades så att han föll. Först 
verkade det inte som någon skada skett. Mest såg det ut som om 
bonden fått en liten rispa vid halsen, men det började blöda 
ymnigt och bonden dog där framför dem. En fältskär fick senare 
obducera liket och intygade att skadan var dödande. Anders 
Ruda arresterades.

Bonden hette Olov Andersson och Anders Ruda kämpade 
hårt för att övertyga rätten om att han inte alls avsett att döda 
honom. Rätten slog fast att Ruda i vredesmod dragit sin värja, 
dessutom helt i onödan. Ruda hade inte varit befogad att slå på 
bonden ens med bredsidan. Eftersom nu Olov Andersson dött 
för Rudas värja så var han skyldig till dråp enligt kapitel två i 
lagboken och han dömdes till döden.

Det visade sig att bonden varit på plats för att hindra vidare 
bråk och ta hand om sin son (!) som presenterade sig som ryttare 
Barkman och var den som startat tumultet. Som bokhållare åt 
baronen och översten tillika slottsherren Gabriel Ribbing hade 
Anders Ruda vissa fördelar. Genom en rad manövrar lyckades 
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Ribbing övertala hovrätten, hos vilken målet överklagades, att 
helt fria Anders Ruda. Annars skulle han fått vara en av över-
nattarna på Rotebro Gästgiveri inför den ödesmättade färden 
på skrindan till Almare Stäket. De goda relationerna med över-
heten räddade honom och givetvis hörde det till sällsyntheterna 
att folk från överklassen avrättades. Alltid var det något som 
räddade dem från stupstocken.

I de tre gravarna som bildar så tydliga åsar i den gamla kärrmar-
ken vid Almare Stäkets avrättningsplats ligger tre män som inte 
hade ens skuggan av en chans att bli benådade från döden. Och 
att bli helt friade som bokhållaren Ruda var det inte tal om. De-
ras gemensamma skuld var att de mördat, och morden de ut-
fört var brutala. När vi letar efter deras skuld skär det till i arki-
vet. Året var 1847 (Järfälla församlings kyrkoarkiv år 1749–1859. 
G:1. Statistiska tabeller). En pojke avrättades, eller snarare – 
och det är detta som skär till – det kan ha varit en pojke, för han 
nämns som minst tio år gammal och högst 25. Det står: »Ogift 
man mellan 10–25 år avrättad.« En felskrivning? Övriga upp-
gifter saknas, nästan som om den som skrev protokollen inte ens 
orkade skriva, inte mäktade med att lämna åt eftervärlden dessa 
rader, att samhället dömt ett barn till döden, till halshuggning, 
och begravt honom, en pojke, i kärrets ovigda jord med allt vad 
det innebar för en kristen. 

Många andra avrättningar finns protokollförda som små his-
torier, men inte den här, som om man ville säga att det som 
hände aldrig hände, skrämda av skulden ville ingen skriva, men 
prästen var ju ändå tvungen. Så blev det den lilla raden som 
vittnar om så mycket förtvivlan – hos den dömde, de som stod 
honom nära och den arme prästen i Järfälla kyrka. Säkert hade 
denne själasörjare tvingats ut till avrättningsplatsen åtskilliga 
gånger förut och bara vetskapen om att en avrättningsplats 
fanns i närheten måste ha varit obehagligt för en präst värd 
namnet. Men samtidigt fanns det en dubbelhet här, för prästen 
utgick från den Bibel vars innehåll lagboken vilade på. För ho-
nom var det »naturligt« att ett brott sonades med döden för 

att inte himlen skulle rasa ned över alla andra som ett Guds 
grymma, kollektiva straff. Om det nu var naturligt och rutin att 
beskriva avrättningarna kom kanske avrättningen av den unge 
pojken som en chock. Där blev det mest grundläggande för svårt 
och plågsamt att beskriva, varför prästen bara kort samman-
fattade det nödvändigaste så att inte ens namnet kom med.

Pojken kan ligga mellan de små steglingsgroparna som mar-
ken är så full av i en sträckning på mer än 25 meter.

Arbetet bakom avrättningen

När Harald Schiller skrev om sin resa 1802 I kalesch genom Sverige 
berättar han att han bevittnade ett »hiskeligt spektakel«, näm-
ligen resterna av två mördare som satts upp på sammanlagt tio 
stegel. Steglen var uppsatta på Almare Stäkets avrättningsplats. 
Där låg två kamrater, dömda till lagens strängaste straff: att 
hals huggas och sedan klyvas i delar så att fem stegel fylldes. Det 
uppfattades alltså som en straffskärpning om de styckade delar-
na från en avrättad lades på fem i stället för tre stegel.

Man kan notera en anteckning om straffet i »afrättade per-
soner, till döden beredde på Smedjegårdshäktet«, där den be-
redande prästen hade missuppfattat det hela då han skrivit att 
de båda kamraterna dömdes till halshuggning och att brännas 
på bål. För det första brändes inte män annat än för trolldom 
och tidelag, för det andra finns ögonvittnen – Schiller igen – 
som gjort något så ovanligt som att i en bok återge vad han sett 
vid Almare Stäket. Prästen hette Hvalström och han skrev att 
de två som skickades till Sollentuna Härads avrättningsplats 
var volontärer och hette Jan Jernström och Carl Söderström, 
23 respektive 43 år gamla. Jodå, prästerna var en del i samman-
hanget och Hvalström var inget undantag. Han beredde dessa 
två kamrater för döden och ansåg att de var klara att halshug-
gas den 9 februari 1802.

För att få reda på vad de gjort sig skyldiga till sökte vi i Sol-
lentuna Häradsrätts arkiv (Alb. Urtima ting 1800–1804). Där 
framkommer att de båda volontärerna hade mördat 73-årige 
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torparen på Ålstens gård i Bromma, Jan Ersson, och hans 79-
åriga hustru Lisa Andersdotter. Mordet var grymt. De hade först 
slagit och misshandlat det gamla paret grundligt och sedan 
strypt dem till döds. Paret bodde i en nybyggd stuga ett stycke 
från själva Ålstens huvudgård, där de trots hög ålder fortfarande 
arbetade.

Det var när rättaren på Ålstens gård saknade Jan Ersson för 
ett arbete och började undra över varför den gamle mannen inte 
dök upp som mordet uppdagades. Rättaren Lars Söderström 
traskade ned till torparens stuga på förmiddagen för att se om 
paret låg sjukt. Det var då han såg att dörren stod på glänt och 
gubben låg i sitt blod, framstupa och iklädd bara en särk. Bred-
vid låg Lisa Andersdotter helt naken och blodig. Hennes hän-
der höll hårt om nattmössan.

En hel räcka misstänkta greps för morden: artilleristerna Hind-
rich Melin, Peter Jernström och Lars Åhman, samt Jan Jern-
ström och lite senare även Carl Söderström. Det visade sig att 
det hela var överlagt. Jan Jernström och Carl Söderström er-
kände inför rätten att de kommit överens om att göra inbrott 
hos Jan Ersson och hans fru. Det var den 23 mars och när de 
tagit sig in i stugan kom Jan Ersson och undrade vad som stod 
på och fick sig då en knuff så han for i backen. Liggandes där 
hade han fått ordentligt med stryk. I tumultet hade Lisa An-
dersdotter vaknat och kastat sig ur sängen och sedan fram till 
fönstret, som hon försökte klättra ut genom för att fly. Jan Jern-
ström hade då dragit henne tillbaka in i stugan och överöst 
henne med hugg och slag och försökt kväva henne till döds. 
Söderström var redan klar med Jan Ersson, som låg söndersla-
gen och strypt i nattsärken på golvet. Lisa Andersdotter gjorde 
svårt motstånd och medan Jernström höll i henne kastade sig 
Söderström fram och ströp henne. När de båda åldringarna var 
döda tog kamraterna vad de behövde och återvände till Stock-
holm där de senare greps. De övriga häktade anklagades för att 
hela tiden ha vetat om vad som hänt och straffades för det med 
vardera 30 par spö.

Inför avrättningen av de båda måste avrättningsplatsen ha 

röjts ordentligt. Prästen Hvalström förde samtal med dem för 
att bereda dem för döden och han själv var med under trans-
porten ända från Stockholms Smedjegårdshäkte. Det var den 9 
februari, så väglaget kunde inte ha varit det bästa och marken 
måste ha varit hård av tjäle. Det var säkert svårt att få ned steg-
lingsstolparna i djupa hål för att de skulle stå stadigt. Stannade 
de kanske för övernattning på Barkarby eller Rotebro? Det är 
mycket möjligt, eftersom avrättningarna brukade ske på förmid-
dagen före klockan 12.

För en enkel avrättning gick det åt massor av folk och arbets-
timmar. Söderström och Jernström var dessutom en »dubbel-
avrättning«. Kanske de båda hade hört talas om avrättningen 
året innan, helt säkert förresten – dessa mördare var lågt stående 
varelser i omgivningens ögon och det dröjde nog inte länge 
förrän fångvaktare, och kanske till och med prästen, ingående 
berättade om dem som gått före på samma väg och vilken vånda 
de upplevt.

Bara året innan hade pigan Brita Stina Rosenström »mellan-
landat« på Rotebro Gästgiveri för en övernattning. Hon skul-
le på morgonen föras till sin avrättning i Grönslätt. Brita Stina 
hade haft ett förhållande med sin husbonde och känt att ställ-
ningen som hans älskarinna hotats av en annan piga. Brita Sti-
na var inte fyllda 20, men var ändå så försigkommen att hon 
beslutade att med berått mod ta livet av sin kamrat, vilket hon 
också gjorde och för det blev hon dömd till halshuggning och 
att brännas på bål.

Länge var vi övertygade om att Brita Stina låg som ett svart 
sotlager i mullen på Almare Stäkets avrättningsplats, det gör 
hon inte vet vi nu, men hon fördes i kärra från Smedjegårds-
häktet och övernattade på Rotebro Gästgiveri. På en avräknings-
nota daterad den 22 augusti 1801 står att läsa vad som föregick 
avrättningen den 1 juli. På den första posten krävs ersättning 
för en gammal bastu som monterats ned och förts till avrätt-
ningsplatsen som virke till det bål som byggdes. Fakturan om-
fattar också kostnaden för transportörens fyra par hästar. För att 
bygga bålet uttogs ersättning för fem dagsverken plus ytterligare 
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två dagsverken för snickeriarbeten. Bödeln bodde i Skoby och 
han tog ut avgift för hästskjuts både för sig själv och för den 
blankslipade bilan. Här äskas också ersättning för ett parti 
gammal näver som skulle användas som tändved under bålet. 
Av notan att döma byggdes också en trapp upp till bålet och en 
platå med trädäck och ledstång, så att ingen kunde falla ned el-
ler ta sig upp. Brita Stinas väg till döden präglades sannolikt av 
skrik och gråt. Försöken att slita sig lös, att springa därifrån, och 
apatin när hon drabbades av insikten om det oundvikliga slu-
tet: dödsångest, tystnad. 

När Söderström och Jernström närmade sig Almare Stäkets 
avrättningsplats bör de ha sett folksamlingen på långt håll, sä-
kert flera tusen personer. De kunde se hur plattformen, där det 
hemska skådespelet snart skulle börja, var nysnickrad och vit 
av nysågade bräder. Spetsgården skulle vika åt sidan för att ge 
plats åt de båda, när de bakbundna och med fotblack fördes 
upp så att alla runt omkring kunde se dem. Den ene skulle gå 
först och den andre fick se på hur prästen Hvalström, han som 
predikat så salvelsefullt för dem på Smedjegårds häktet, nu ak-
tivt deltog i avrättningen genom att vika ned kragarna och 
blotta deras halsar. Folk sjöng psalmer för att dämpa den egna 
oron och ångesten, medan prästen läste Fader vår av samma 
anledning.

Efter att den förste fått huvudet avhugget torkades blodet 
hastigt upp och den andre fick lägga sig till rätta när liket rullats 
åt sidan. När bödeln sedan styckat kropparna var föreställning en 
över. Delarna restes fastsatta på stegelhjul högt upp så att alla 
skulle se. Så här i början av mars frös köttet redan efter en natt 
till is och blev så hårt att inte ens kråkorna kunde hacka sönder 
det, men senare samma månad kom den första vårsolen och ti-
nade människoköttet som började ruttna och lukta. 

Inte alltför lång tid in på sommaren kom bödeln tillbaka för 
att städa upp, grävde steglingsgravar för de skelettdelar och 
slamsor av ruttet, svart kött som fanns kvar. Han välte omkull 
stolparna med hjulen och lade allt i gropen. Det spelade ingen 
roll vilken del som hörde till Söderström eller Jernström. Från 
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det ögonblick de dömts var de inga individer mer. Noga täcktes 
skelettdelarna över med först jord och sedan tunga stora rull-
stenar; ingen skulle få ta ett lårben från Söderström eller Jern-
ström och snida sig en benflöjt för ockulta ändamål, inget djur 
skulle få släpa upp köttet och ingen efterlevande skulle ges en 
chans att ta hand om kvarlevorna för att begrava dem i vigd jord.

Barnamördaren

Johan Eric Lindström var statardräng på Antuna Gård, inte 
långt från Almare Stäkets avrättningsplats. År 1827 tog han sin 
14 veckor gamla dotter, kastade upp barnet på den brännheta 
spisen och slog in den lilla pannan med en yxa. Han tyckte att 
barnet fortfarande levde, så han tog sin egen rakkniv och skar 
av strupen. Obduktionen visade att Lindström skurit så hårt 
att huvudet bara hängde fast med en skinnbit i nacken.

När man först läser om Lindström är det lätt att fatta tycke 
för honom, men det är innan man kommit till beskrivningen 
av det ohyggligt brutala barnamordet. Det är Antunadrängen 
som ligger i den vänstraste av gravarna, den närmast den stora 
granen och som har en lite rörig, osymmetrisk stenås. 

Det berättas om den fattige statardrängen att han var sjuklig 
och hade en stor familj, att han hade svårt att få pengarna att 
räcka till hur än han bönade och bad, hur än han ställde sig i 
farstun med mössan i hand, och när det var den sista januari 
och pengarna var slut, när barnen inget hade att äta och hans 
hustru, som just hade givit liv åt den lilla, klagade, då brast det 
för honom.

Johan Eric Lindström bodde på Antuna gård. Som en sista 
utväg hade han varit uppe hos krigskommissarien Carl Gustaf 
Almquist, far till författaren Carl Jonas Love. Almquist sade 
nej, kanske tyckte han att Lindström var förbrukad, en suput 
som aldrig slutförde det han påbörjat för brännvinet kom i vä-
gen. Hustrun, som han sade sig ha älskat högt, var hans andra 
efter att han blivit änkeman. Och han sade att han var lycklig. 
Sedan förklarade han hur han tänkte. I rättegångsprotokollet Johan Eric Lindströms dom.
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(Stockholms länsstyrelse landskansliet, E:XVI. 11:1825–1829. 
Fånghandlingar) återges hur han gick upp till Almquist och 
begärde att få ut de löner som han borde fått för andra kvarta-
let av det löpande löneåret. Han var ju i tjänst på Antuna, men 
hade varit sjuklig och inte kunnat jobba. Det sista tog Almquist 
fasta på. Han ansåg att Lindström skulle vänta tills han blev 
frisk så att han kunde förtjäna pengarna genom arbete och för-
sörja sig själv, sin hustru Brita Stina Andersdotter och sina tre 
barn: Eric 10 år gammal, Johan 4½ och så den lilla flickan på 
14 veckor, Maria Josephina.

Lindström gick då hem till den stuga som fanns på Antu-
nas marker där Almquist låtit honom bo med familjen. Redan 
då hade han fattat det beslut som skulle bli så ödesdigert för 
honom och familjen och främst det 14 veckor gamla flickebar-
net. Han hade bestämt sig för att ta livet av henne. Det tog 
några dagar efter besöket hos Almquist innan han gick till ver-
ket. Tidigt en morgon väckte han hustrun och bad henne gå 
över till grannarna och fråga vad klockan var. Hustrun klädde 
sig nödtorftigt och ilade genom den kalla vintermorgonen till 
grannhuset. Det låg en bra bit bort så Lindström kunde vara 
säker på att hinna med det han tänkt göra. Så fort Brita Stina 
stängt dörren till Antunastugan slet han upp Maria Josephina 
ur hennes vagga och upp på spisen som laddats med ny ved om 
morgonen för att få upp värmen i köket. Tänkte han alls eller var 
han helt förblindad av hat, av abstinens, av alkohol? Var den 
enda tanke han kunde tänka: »Tar jag livet av den lilla har jag 
en mun mindre att mätta.«

När hustrun kom tillbaka från grannen och berättade att 
klockan bara var fyra på morgonen var allt redan över. Det var 
fullt med blod och det osade från spisen. Senare berättade han 
för rätten: »Jag ville befria barnet från dödsplågan, därför häm-
tade jag en rakkniv och skar henne från strupen och genom 
halsen. Och jag insåg straffet för gärningen.« Det var den sista 
januari och kallt och stjärnklart. Han vandrade den snöiga sti-
gen i månens sken. Han gick ända in till Stockholm, kanske 
fick han åka en bit med någon som kom ikapp med hästskjuts. 

Men det var ingen som förstod att de skjutsade en barnamör-
dare och att han nu var på väg in till Smedjegårdshäktet för att 
anmäla sig själv. En dagsmarsch hemifrån knackade han på 
den väldiga dörren till Smedjegården och berättade genast vad 
han ställt till med.

Lindberg hette grannen som hans hustru lurats till klockan 
fyra om morgonen för att fråga om tiden. En timme senare fick 
Lindberg besök av Brita Stina igen, nu nedblodad och i sorg och 
förtvivlan. Hon berättade att hennes Johan Erik hade dödat 
den lilla. Lindberg fick vittna om det inför rätten. Om Johan 
Erik Lindström hade han inte så mycket att säga eftersom han 
inte umgåtts så mycket med familjen, men han kunde berätta 
hur det såg ut i stugan efter mordet, för han hade följt med 
Brita Stina tillbaka och han hade sett att det var mycket blod 
under vaggan och att Maria Josephina låg där »med huvudskå-
len krossad och halsen mycket blodig«.

»Lindström förmäktats hafwa böjelse för dryckenskap, och 
heldre dermed, än med arbete fördrifwit tiden«, berättade han. 
Rättaren på Antuna hette Johan Bergström och han gav samma 
bild av Lindström och att »han wisat mycken böjelse för starka 
drycker, och dermed öfwerlastat när tillfälle dertill yppats, un-
der sin thenstetid wid Antuna, ofta försummat sina göromål, 
någon gång dertill föranledt af sjuklighet, men oftare, av bris-
tande arbetshåg«. Veckan före det uppskakande mordet hade 
rättaren Bergström kallat till sig Lindström och förmanat ho-
nom att han nu var tillräckligt frisk för att börja jobba igen, men 
han hade upplevt honom som ovillig och hört honom säga att 
han lika gärna kunde sitta på Smedjegården som att jobba. Kun-
de man redan här ana att Lindström skulle göra något mycket 
dumt? Hade han redan här börjat smida sin grymma plan, var 
han kanske redan på det klara med att barnamordet i själva 
verket var hans eget självmord?

Krigskommissarie Almquist intygade att han hört Lindström 
säga om sitt yngsta barn att han inte trodde att hon skulle bli 
så gammal och gav samma bild av Lindström som de tidigare, 
att han var lat och alkoholiserad och ibland varit sjuk på riktigt, 
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men även anmält sig sjuk utan att vara det. Anledningen till att 
Lindström inte fått ut något av andra kvartalets lön var att han 
varit borta från arbetet de senaste 14 dagarna och att det var 
ovisst om han alls tänkte komma tillbaka för att arbeta. Alm-
quist hade dock erbjudit Lindström att hugga ved för gårdens 
räkning mot en betalning av 24 riksdaler i riksgäldsedlar per 
famn. »Han fick ett förskott, men de pengarna hade jag sett ho-
nom förslösa på brännvin på Rotebro Gästgiveri samma kväll.«

Den där morgonen som Lindström mördade sitt barn hade 
han tagit rocken från kroken vid dörren, klätt på sig och gått. 
Han lämnade sin hustru som höll det döda, blodiga knytet i 
sina armar. Klockan var knappt fem om morgonen och det 
skulle ta ganska exakt tolv timmar innan han var framme vid 
häktesdörrarna på Smedjegården. De som tog emot honom 
där vittnade senare i rätten. Det var Smedjegårdshäktets Johan 
Eric Haglund och fängelsesekreteraren Johan Fredric Brantings-
son. De berättar att Lindström knackat på porten vid femtiden 
på eftermiddagen och sagt att han tagit livet av sitt barn. Bran-
tingsson hade först inte trott honom, men släppte in honom 
och tog honom till ett sjukrum. Senare förhördes han, och både 
Brantingsson och Haglund som var med vid förhören intygade 
att Lindström presenterat en sanningsenlig och trovärdig his-
toria. De häktade honom omgående.

Stina Brita förhördes också. Hon berättar att hennes man 
tidigt varit inne på det här med att han fått ytterligare en mun 
att mätta när Maria Josephina föddes och att han sagt att det 
»wore bättre att afhända det yngsta lifwet, än blottställa det 
för hungersnöd, samt att han för egen del helldre wille sitta på 
Smedjegården, än gå på arbete«. Själv hade hon inte fäst något 
avseende vid detta prat och hon kunde inte drömma om att han 
skulle sätta sina vansinniga hugskott i verket. Kvällen innan allt 
det hemska hade Lindström varit vid ovanligt »gott lynne« 
och fullkomligt nykter, intygade hon för rätten och underströk 
att hon »icke hade anledning att beklaga sig« över sin man i 
annat avseende än att »han de senare åren annars visat sig ha 
en stark böjelse för starka drycker och en liten håg för arbete«.

Lindström hade även varit vid »gott lynne« när han väckte 
sin hustru den olycksaliga morgonen. Han hade tagit upp Maria 
Josephina på armen och smekt henne över huvudet. Det var 
den bilden Brita Stina hade med sig när hon ilade ut i vinter-
mörkret för att fråga grannen om tiden. När hon kom tillbaka 
och såg yxan liggande vid spisen och allt blod och kände dofter-
na, frågade hon sin man var Maria Josephina var. »Det ligger i 
sängen«, hade han svarat. Brita Stina fann sin dotter, blodad 
och mördat i vaggan. När hon skrek och grät hörde hon sin man 
säga: »Det är gjordt.« Sedan Lindström hängt på sig rocken 
för att gå till Stockholm och till Smedjegården hade Brita Stina 
gått runt med det mördade barnet, tagit hand om de andra små 
barnen och torkat upp det som spillts. Bakom en kista hade hon 
hittat den blodiga rakkniven.

Under rättegången visades både yxan och rakkniven upp. 
Även obducenten förhördes och fick berätta sin historia om 
Maria Josephinas sargade kropp. Han titulerades »Provincila 
Chirurgen, Chirurgie Magistern af Grubben« och han –

hade utrönt bland annat att på yttre delen av huvudet å pann-
benet över högra ögonbrynet varit en stark intryckning 2 ½ 
tum långt och 2 tum brett som bildat en djup grop med tre små 
skrubbsår. Pannbenets vänstra sida kändes som om det lossnat 
från fästet med hjässbenet och över vänstra örat hade hittats en 
starkt flucturerande swulst, samt att halsen varit nästan avsku-
ren så att endast ett stycke af huden med litet kött av två tums 
bredd fasthållit huvudet vid kroppen. […]

I inre delen av huvudet, under den förut nämnda svulsten 
hade hjärnan utträngt genom de sönderslagna huvudskåls-
benen och samlat sig under de yttre betäckningarna, högra 
halvan av pannbenet hade varit djupt intryckt i hjärnan samt 
spräckt i tre delar. Vänstra delen av pannbenet, som känts 
avskilt från hjässbenet var intryckt i hjärnans massa med en 
tum och dessutom varit mycket sönderkrossat. Det var också 
avskiljt från tinningsbenet till två tums längd samt spräckt 
som en trekant som börjat över vänstra örat och sträckt sig till 
nackbenet. Högra hjässbenet var lösspräckt från nackbenet och 
detta senare söndersplittrat i fem delar. 
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