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Vid avrättningen hade det gått drygt ett år
sedan storstrejken 1909, den första riktigt stora
kraftmätningen mellan arbetstagare och arbetsgivare i Sverige. Till en början lamslogs det
mesta i landet. I Stockholm stod spårvagnarna
stilla och människor ﬁck lösa sina transportbehov på alternativa sätt. Men med hjälp av
strejkbrytande konduktörer och förare – varav
många hade snabbutbildats för uppgifterna
– ﬁck man efter några veckor igång traﬁken
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på stadens gator. En av dem som anställdes
som konduktör var den blivande rånmördaren
Johan Alfred Andersson Ander.
Någon månad efter strejken avskedades
Ander från tjänsten som spårvägskonduktör.
Enligt direktör Walden vid spårvägsbolaget var
orsaken att ”hans uppträdande passade icke
tjänsten vid bolaget”. Kort därefter skedde det
brutala mordet och vid den efterföljande rättegången dömdes Ander till döden.
(QDQQDQSHUVRQLVDPWLGHQsom nyligen
haft dödsstraffet hängande över sig var Anton
Nilsson, en av de så kallade Amaltheamännen.
Sommaren 1908 sprängde han tillsammans
med några ungsocialistiska kamrater en båt
med engelska strejkbrytare i Malmö. Dådet
blev mycket omdebatterat och många såg
Gustav V:s benådning av Anton Nilsson våren
1909 som ett försök att blidka de revolutionära
strömningarna i landet. Man kan därför fråga
sig om rånmördaren Johan Anders öde hade
blivit annorlunda om han inte arbetat som

1\üNHQSnPHU"%HV|N6WRFNKROPVNlOODQSnZZZVWRFNKROPVNDOODQVH

strejkbrytare sommaren 1909, utan istället tagit ställning på samma sida som Anton Nilsson
(han levde ända till 1989).
'HQQRYHPEHUlät skarprättaren
Gustaf Dahlman alltså bilan falla över Anders nacke. Den forne strejkbrytaren vid
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag var död.
Dahlman kommenterade efteråt: ”Det gick hur
lätt och ledigt som helst. Men hugget var inte
riktigt så ﬁnt som det med handbilan.” Men
några år senare skulle den då pensionerade
skarprättarens öde återigen korsas av Stockholms spårvägar. I början på april 1918 gick den
sjuttioårige Dahlman över Sankt Eriksgatan.
Han uppmärksammade inte signalen från föraren utan träffades av motorvagnen och slungades i gatan. Med krossår i huvudet fördes han
till sjukhus. Först två år senare dog Dahlman,
av naturliga orsaker, i Stockholm.
Läs mer om fallet Ander på Stockholmskällan. Sök på ”Johan Ander”.
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