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M
annen på bilden föd-
des i Småland år 
1873. Hans namn 

var Albert Dahlström. Vid se-
kelskiftet hade han utvandrat 
och slagit sig ner med hustru 
och dotter i Chicago. Samti-
digt började hans missions-
verksamhet att ta fart. På olika 
sätt spred han den kristna lä-
ran bland svenskamerika-
nerna. Snart hade han lämnat 
hustru och barn bakom sig 
och i stället omgett sig med en 
grupp kvinnor och män som 
agerade med honom 
som ledare.

Omkring år 1910 
trycktes boken Mrs 
Pedersens Sanningar 
Motsvarande Dahl-
ströms Lögner i 
Chicago. Genom sin 
missionsverksamhet 
hade Albert Dahl-
ström kommit i 
konfl ikt med en fa-
milj vars dotter han 
lockat till sin krets. 
Nu ville modern 
varna andra kvinnor 
för honom. Samti-
digt tog Dahlström 
med sig en grupp 
anhängare och bil-
dade en liten koloni 
i delstaten Washing-

ton. Där uppdagades det att 
han hade fl era hustrur och 
han ställdes inför rätta och 
dömdes för "vit slavhandel". 
Han hade brutit mot en lag 
som förbjöd transporteran-
det av kvinnor över stats-
gränserna för ”omoraliska 
syften”. Dahlström släpptes 
mot borgen och återvände då 
till Sverige. Det var i slutet av 
år 1914.

När han kom till Sverige bo-
satte han sig till en början på 

Klara Norra Kyrkogata. Snart 
fi ck polisen in tips om ho-
nom. Bland annat skulle han 
driva en dansbana i Väster-
haninge, för att på så sätt 
locka till sig unga kvinnor. 
Spaningarna skedde inom 
ramen för ett internationellt 
samarbete kring vit slavhan-
del (traffi cking), som Sverige 
deltog i. Polisens spaningar 
ledde dock inte till någon 
rättslig process mot Dahl-
ström. Som det verkar fort-
satte han sitt kringfl ackande 

liv ända fram till 
mitten av tjugotalet. 
Då slog han sig ner i 
trakten kring Väster-
haninge och Hud-
dinge söder om 
Stockholm. Han dog 
som hönsfarmare i 
Huddinge år 1964.

Vill du veta mer? His-
torien om kvinno-
förföraren från 
svenskområdena i 
USA kan pusslas 
ihop med hjälp av de 
handlingar om ho-
nom som fi nns i po-
lisarkiven på Stads-
arkivet. De fi nns 
publicerade i sin 
helhet på Stock-
holmskällan.

Kvinnoförföraren Dahlström
STOCKHOLMSKÄLLAN

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

FÅNGAD PÅ BILD. Albert Dahlström på fotografi  i polisens arkiv.  FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN

Klara Norra Kyrkogata. Målning av Gustaf 

Wilhelm Palm från 1887. 
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Höstens jakt på nya prylar

ÄLGBIBEL.Torsten Blomquist har 

skrivit en kärleksförklaring till 

skogens konung . Boken har ingen 

handling, bara en massa underhål-

lande artiklar om älgar. Här fi nns 

allt du behöver veta om älgar, män-

niskor och platser i älgarnas land. 

288 sidor, drygt 300 bilder. Cirka 

139 kronor.

SKYDDA ÖRONEN. Supreme 

pro x är ett hörselskydd 

med hög förstärkning 

och naturtroget ljud 

utan klipp. Vattentäta 

mikrofoner och batteri-

fack. Hörselskyddet fi ck 

högsta betyg i Jaktjour-

nalens test. Cirka 1 795 

kronor.

VÄGVISARE. Magellan 

Triton 2 000 är desig-

nad att vara den ulti-

mata gps:en för alla 

olika användare. Det 

är den första hand-

hållna gps:en med 

pekskärm i färg. Den 

är stöt- och vattentå-

lig och har även fi nes-

ser som inbyggd ka-

mera på 2 megapixel, 

elektronisk kompass, 

högtalare/ mikrofon 

och fi cklampa. Kostar 

cirka  5 695 kr.

KOMBINERAD. Från den 

svenska knivtillverkaren 

Eka kommer den här 

kombinerade kniven och 

buköppnaren, Swing-

blade. Med den öppnas 

buken inifrån för att 

minska risken för skadat 

kött och kapa minimalt 

med hår. Cirkapris 795 

kronor.

NYA FINESSER. Viska i jakt-

radion och förvräng rösten 

för att undvika att bli av-

lyssnad av obehöriga – det 

är två av de nya funktioner-

na i Zodiak Teampro 

2008. Utöver det 

har radion fått ny 

färg, grafi sk profi  

l och en hemlig 

kanal där konkur-

rerande jaktlag 

inte kan höra dig. 

Cirkapris 2 495 

kronor (Teampro 

31) respektive

2 995 kronor 

(Teampro 155).

PEJLA IN. Tracker Classic 152 mHz pas-

sar för jakt på stora marker där räck-

vidden är av högsta vikt. Mottagaren 

har som standard två frekvenser 

öppna vilket gör att man kan pejla två 

olika sändare. Skallindikator ingår och 

dessutom en närpejlsfunktion för att 

ge precision på nära håll. Cirka 5 495 

kronor.

HÅLL VÄRMEN. Termos tillverkas i rostfritt 

fjäderstål med unik patenterad vakuu-

miseringsteknik. Kommer från Thermos 

och rymmer en halvliter. Väger 350 gram 

och har tio års garanti på värme- och kyl-

egenskaperna. Kostar cirka 259 kronor.

� � Förra året tog drygt 900 stockhol-

mare jägarexamen. För dem och andra mare jägarexamen. För dem och andra 

naturivrare fi nns det fl era smarta tillbe-naturivrare fi nns det fl era smarta tillbe-

hör för den uhör för den ultimata vildlivshelgen.
Priserna hämtade från www.jakt.se.




