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Värstingen som stadgade sig
■ ■ Den 28 mars 1877 ﬂyttar nygifta Lovisa
Strand in hos sin make järnarbetaren Johan Wilhelm Strand på Norrtullsgatan 5 i Adolf Fredriks
församling. I maj samma år föds deras första
barn, en gosse, som får namnet Carl Wilhelm.
ed Carl är det mycket bekymmer – redan när han är 9 år
varnas han första gången av polisen då han tillsammans med en kamrat
stulit 4 kronor. Bara två år senare är det
dags igen: Carl har snattat två ﬂaskor
porter!
Den 16 november 1893 lyckas Carl
och hans jämnårige kamrat, polettförsäljaren Ernst Fredrik Karlsson, genom
falska förespeglingar komma över en
kappsäck tillhörande en av gästerna på
hotell Sala i Gamla stan. Pojkarna omsätter utan dröjsmål kappsäck med innehåll till kontanter hos en lumphandlare.
De avslöjas dock och straffet blir 20 kronor i böter. Carl avtjänar sina böter i
fängelse.
Carl, som nu går under namnet ”Piggen”, var aktiv i en löst sammansatt tjuvliga i Gamla stan – ”Stora Ligan”. Ensam
eller tillsammans med kumpaner stal
och snattade han över hela staden. Mest
blev det mat i olika former: 24 burkar
sardiner à 85 öre styck, bröd, salt kött,
ﬁsk, körsbärssylt, vindruvor, makaroner
men även vin och punsch. Han har dess-
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De kontanter
tjuvligan ﬁck
tag i spenderades
nästan uteslutande på förtäring
på olika kaféer
och restauranger.
utom vid flera tillfällen stulit kläder,
skor, verktyg, husgeråd – ja, allt som gick
att sälja eller pantsätta. De kontanter
tjuvligan ﬁck tag i spenderades nästan
uteslutande på förtäring på olika kaféer
och restauranger.
”Piggen” begick brotten mellan femton och arton års ålder. Redan då, år
1895, dömdes unga människor till längre straff och ”Piggen” döms till straffarbete i åtta månader och femton dagar för
stöld av varor och pengar till ett värde

av 388 kronor och 21 öre. Han avtjänar
straffet på kronohäktet på Långholmen
och blir fri den 2 februari 1896.
Därefter verkar ”Piggen” blivit en laglydig medborgare – hans namn förekommer vare sig hos polis eller rådhusrätt.
När Carl ﬂyttar in hos skomakare Johan Peter Cederholm år 1905 träffar han
sin blivande hustru, 15-åriga Ester Dorotea Viktoria, som är dotter i familjen.
Före sin 19-årsdag får hon själv en dotter
med Carl Wilhelm. De gifter sig den 30
juli 1910 och nästa dotter föds i augusti
1910.
Äktenskapet blir dock kort, efter bara
drygt ett år, den 19 oktober 1911, avlider
Carl Wilhelm Strand i akut lunginﬂammation och efterlämnar sin unga hustru
och deras två barn.

UNG KÄRLEK. ”Piggens”
tatueringar. På bröstet står
namnen Ester och Dorotea.
Enligt fångrullan är han tatuerad 1894, bilden är tagen 1895.
Hans blivande hustru var född
1890, och var alltså bara 4-5 år
vid den här tiden, men hennes
namn står redan på hans bröst.
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 538 kr/mån. VISAS Må 9/7 18.30-19.00.
Ti 10/7 17.00-17.30. Kommendörsgatan 5. ÖSTERMALM Andreas Barnekow 070-4007252.
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NEDRE GÄRDET 3 rok, 72 kvm
ACCEPTERAT PRIS 3 900 000 kr/bud. AVGIFT 3 750 kr/mån. VISAS Må 9/7 17.30-18.00.
Ti 10/7 18.00-18.30. Banérgatan 55. ÖSTERMALM Andreas Barnekow 070-4007252.
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