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- Vi designar ditt badrum -

Vi ger dig allt ifrån inspiration, 
virtuell design till färdigställ-
ande och slutbesiktning.

Kontakta oss för en helhets-
lösning av ditt badrum!

Renovera med 
ROT-avdrag!

StjärnEntreprenad
- Vi bygger ditt badrum - 

Tel 08-656 53 46

Julskrud för hemmetJulskrud för hemmet
■ ■ Visst är det härligt att uti-

från se ett hem som är pyntat på 

insidan. Men ge dig själv något 

att titta ut på också. Ljusslingor 

och lysande fi gurer i olika skep-

nader är något att vila ögat på 

nu i mörkret.

SNÖTANT. Låt en snögubbe i 

form av en tjej lysa upp. Kos-

tar 249 kronor på Rusta.

SLINGAT. Ljusslingan 

Kallt från Ikea fi nns i 

blandade färger och 

kostar 249 kronor.

INNE ELLER UTE? Snölyk-

tan med belysning gör 

sig lika bra ute som inne 

och är godkänd för båda 

delarna. Säljs på Rusta 

för 99 kronor.

LEVANDE. Glöm inte de levande ljusen också. De här 

marschallhållarna kommer från webbutiken Nord-

ljus. Pris 186 kronor. Adress: www.nordljus.net.

S
ophie Sager kom till 
Stockholm med ångfar-
tyget Jönköping på sen-

sommaren år 1848. Hon var 23 
år gammal och skulle lära sig 
fi nare sömnad. Släktingar hade 
hjälpt henne med resan från 
Bohuslän, eftersom hon var 
föräldralös. Hon fl yttade först 
in hos en skomakare på Boll-
husgränd 6 i Gamla stan, men 
blev snart tvungen att fl ytta 
efter bråk med frun i huset.

Hon trodde sig få en fristad hos 
hushållerskan till en stallmäs-
tare Möller på Prästgatan. 
Stallmästaren bodde i samma 
hus och började snart upp-
vakta Sophie Sager. Med tiden 
alltmer enträget. Det utmyn-
nade i ett våldtäktsförsök där 
hon blev svårt misshandlad. 
Hon sökte hjälp hos en läkare 
som hjälpte henne med polis-
anmälan. Vid denna tid var 
nästan alla ensamstående kvin-
nor omyndiga och utan rättslig 
handlingsförmåga. 

Rättegångshandlingarna 
publicerades som en följetong 
i Stockholms Dagblad, och blev 
mycket uppmärksammade. I en 
serie detaljrika skrivelser läg-
ger Sophie Sager själv fram sin 
sak. En värld med prostitution 
och lönnkrogar framträder. 
Hushållerskan hon bor hos 

är också prostituerad under 
täckmanteln ”mottagande av 
sömnad”. Den första bostaden 
visade sig husera en lönnkrog 
där viss koppleriverksamhet 
förekom.

Såsom tiden föreskrev framstäl-
ler Sophie Sager sig som en 
svag och värnlös kvinna. Skild-
ringen av misshandeln avslutar 
hon med ”Ty jag vann” – d.v.s. 
hon blev aldrig våldtagen. 
Även motpartens versioner 
publicerades. Där framställs 
hon som ”svagsint” och ”något 
rubbad till sina sinnen”. Hon 
vann målet och Möller fälldes 
för misshandel. 

Efter rättegången började 
Sophie Sager propagera för 
kvinnans frigörelse och gav 
ut fl era böcker. Hon möttes 
mest av spe och hån. Sophie 
emigrerade så småningom till 
USA, där hon anslöt sig till den 
amerikanska kvinnorörelsen.

Vill du veta mer? Rättegångs-
handlingarna som publicera-
des i Stockholms Dagblad 
gavs ut som bok med titeln 
”Sagerska målet”. Den kan du 
läsa i Stockholmskällan. Där 
kan du också hitta handling-
arna från poliskammarens 
arkiv i original, liksom fl era 
litteraturtips.

Sagerska målet – en omstridd rättegång

STOCKHOLMSKÄLLAN

 Läs mer om det gamla Stockholm på Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se

Porten till Sophie Sagers första bostad i Stockholm på Bollhusgränd 6, som 

visade sig husera en lönnkrog. 

Sophie Sager (1825-1903) . Ur skriften Sager-

ska målet, 1948.
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