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GARAGEPLATSER 
uthyres vid Pontonjärgatan 28 

(vid Pontonjärparken). 
Hyran är 1.660 kr per månad. 

Bevakat garage 
med tvättmöjligheter. 

Även uppställningsplatser.

Telefon 08-785 32 50 

Med vänlig hälsning 
HSB:s Brf Göken

Här fi nns 
våningen 
du söker
Läs våra bostadssidor så 
håller du koll på den lokala 
bostadsmarknaden.

E
tt växlingskontor i cen-
trala Stockholm råna-
des under förmiddagen 

5 januari. En anställd döda-
des vid dådet av trubbigt 
våld mot huvudet och gär-
ningsmannen, som utifrån 
vittnesuppgifter tros ha age-
rat ensam i lokalen, kom 
över ca 200 000 kronor i 
kontanter och värdehand-
lingar. Polisen tog samma 
kväll emot ett telefonsamtal 

från ett hotell i närheten av 
växlingskontoret, där en 
nervös hotellgäst väckt per-
sonalens misstänksamhet. 
När gästens väska gicks ige-
nom hittade polisen sedlar i 
utländsk valuta och en 
handväska som tillhört off-
ret på växlingskontoret. Ho-
tellgästen spårades till Vax-
holm, där han hittades till-
sammans med sin fru och 
sin far. Utredningen har vi-

sat att den misstänkte, som 
är tidigare straffad, planerat 
rånmordet sedan åtmins-
tone fyra veckor före utfö-
randet och sannolikt inte 
haft någon medhjälpare el-
ler uppdragsgivare.

Kan det här beskriva ett 
brottsfall från 2000-talet? 
Inte om fortsättningen av-
slöjas. Den misstänkte gär-
ningsmannen, Johan Alfred 

Andersson Ander, dömdes 
så småningom till döden för 
rånmordet (då han kom 
över drygt 4 500 kronor, vil-
ket ungefär motsvarar 
200 000 i dag) och blev den 
sista som avrättades i Sve-
rige. Det sägs att han upp-
trädde känslolöst och han 
erkände sig aldrig skyldig. 
Fallet blev mycket upp-
märksammat under sin tid 
– 1910 – och är fortfarande 

intressant både som mord-
gåta, med allt vad det inne-
bär av ledtrådar och polis-
jakt, och som ett opinions-
bildande fall i 
dödsstraffsfrågan.

Vill du veta mer?
Handlingarna från fallet – i 
rätten kallat ”Anderska må-
let” – fi nns naturligtvis be-
varade och en hel del fi nns 
tillgängliga i digital form. 

Fallet tas upp ur bödelns 
perspektiv i boken Sveriges 
siste skarprättare A. G. Dal-
man, där den ene av de två 
författarna är skarprättarens 
son, medan Joakim Forsberg 
har skrivit en roman, Liv för 
liv, baserad på mördaren 
och bödeln i rånmordfallet. 
Ta del av materialet på 
Stockholmskällan, www.
stockholmskallan.se.

Sandra Sporrenstrand

Den sista avrättningen i Sverige

STOCKHOLMSKÄLLAN

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

VARNING. Från framsidan av en skrift från 1900 kallad ”En bok till varning för dem som gå fria. Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om lifvet på Långholmen”.  
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