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Polismästare hängdes ut efter tortyr
N

i har slagit honom så 
att han inte kännt det; 
för strax ned honom 

och ge honom nya tjugefem!” 
Underståthållaren och polis-
mästaren Olof Wannqvist är 
inte nöjd med sina under-
ordnade på rådstuguhäktet. 
De första tjugofem rappen 
har inte förmått åkaredräng-
en Johan Bäckström att er-
känna. 

Det är tredjedag jul 1816 
och en knapp vecka har pas-
serat sedan en bonddräng 
mystiskt försvann efter att ha 
rest till Stockholm för att 
sälja sin husbondes varor. 
Den saknade fi ck skjuts in i 
staden av åkaredrängen Carl 
Westerdahl, som då hade 
sällskap av sina sysslolösa 
kollegor Johan Bäckström 
och Johan Thelin på kälken. 
På Stora Nygatan har någon 
sett bonddrängen gräla med 
Westerdahl om priset för 
skjutsen och polismästare 
Wannqvist är säker på sin 
sak: de tre vännerna har lurat 
i väg den stackars bond-
drängen och i fyllan och vil-
lan rånmördat honom.

Drygt ett år senare, i feb ruari 
1818, går mediedrevet mot 
Wannqvist i gång. I en ankla-
gelseakt inlämnad till justi-

tieombudsmannen för den 
unge stridbare litteratören 
Carl Gustav Valberg de tre 
åkaredrängarnas talan. ”Ehu-
ru ringa wi äro i samhället, 
äro wi likwäl deraf medlem-
mar: olagligheter, mot oss 
begångna, äro äfwen brott – 
och förtjena följakt ligen äf-
wen beifran” inleds den upp-
rörda skrivelsen. 

Trots pinliga förhör och hot 
om mer stryk hade Wester-
dahl, Bäckström och Thelin 
vägrat erkänna sin skuld. Ef-
ter tre veckors arrest vittnade 
två herrar Rothman och 
Sahlén om hur de sett bond-
drängen skiljas i gott skick 
från de tre åkaredrängarna. 
Det dröjde ytterligare två 
veckor innan Wannqvist till 

sist släppte de misstänkta ur 
fängelset i brist på bevis. 

Fortfarande 1818 har ing-
en död kropp setts till. An-
mälan till JO trycks med ti-
teln ”Polisen utan slöja” och 
pamfl etten går åt som smör. 
På krogar och kaféer undrar 
stockholmarna varför polis-
mästaren inte svarar på an-
klagelserna. Försöker polis-
makten tiga ihjäl saken? Den 
24 mars kommer äntligen 
Wannqvists replik. I Dagligt 
Allehanda skriver han frankt 
att han straffat Bäckström 
och Westerdahl på vanligt 
militäriskt vis och att de fått 
en ”välförtjent aga för deras 
kittsliga och pojkaktiga för-
hållande”.

Att med tortyr och hot pressa 
fram erkännanden hade va-
rit förbjudet sedan Gustav 
III:s tid och det upprörande 
avslöjandet blir startskottet 
för en häftig debatt om 

Stockholmspolisens vandel. 
”Skall lagen och allmänna 
säkerheten wårdas genom 
det man wåldför dem?” frå-
gar sig till exempel major 
Gustaf Grönhagen som tidi-
gare motionerat om reform 
av Stockholms polisväsende. 
De kritiska skrifterna spri-
der sig som en löpeld i sta-
den och stockholmarna vän-
tar med spänning på de 
rättsliga följderna av hela af-
fären. Och de kom. 

Carl Gustav Valberg (liksom 
major Grönhagen) dömdes 
till böter och avbön för brott 
mot tryckfrihetslagen.”Hem
fallen åt dryckenskap, råkade 
han i armod och förfall. Han 
åtog sig sakförareuppdrag 
äfven av sämre halt”, lyder 
Valbergs trista eftermäle i 
1893 års Nordisk familjebok. 
Döden inträffade 1821, vid 
blott 33 års ålder. 

Olof Wannqvist gick det 
bättre för. Han fi ck adelsbrev, 
faktiskt just 1818, fortsatte 
att stiga i graderna och blev 
”gamle Olle” med stockhol-
marna. Ett namn som ”hos 
mången väckte en ofrivillig 
rysning” men hos andra på-
minde ”om en välvillig och 
faderlig vän”.
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”…att han straffat 
Bäckström och 

Westerdahl på van-
ligt militäriskt vis 
och att de fått en 

’välförtjent aga för 
deras kittsliga och 
pojkaktiga förhål-

lande’.’’ 

Polismästare Olof Wannqvist.

”Att med tortyr och 
hot pressa fram 

erkännanden hade 
varit förbjudet 

sedan Gustav III:s 
tid.’’ 

På Stockholmskällan kan du läsa 

fl era av de förbjudna skrifterna.


