
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag blir inte i Yngsjö 

KURS: Historia för ämneslärare, 61-90 hp – Kandidatuppsats, 15 hp 

PROGRAM: Ämneslärarprogrammet 

FÖRFATTARE: Henric Pennlöv 

HANDLEDARE: Anders Dybelius 

EXAMINATOR: Laila Nielsen 
TERMIN: HT 2016 

 

En hermeneutisk analys av rättegångarna i Yngsjömordet 



 

 2 

  



 

 3 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY 

School of Education and Communication 

Magisteruppsats, 15 hp 

Historia för ämneslärare, 61-90 hp 
Ämneslärarprogrammet  
Termin 8 

Abstract  
 

Henric Pennlöv 

Jag blir inte i Yngsjö 

En hermeneutisk analys av rättegångarna i Yngsjömordet 

 

Natten mellan den 27:e och 28:e april 1889 mördas Hanna 

Johansdotter på den skånska landsbygden i Yngsjö. Hon tas av 

daga av sin man, Per Nilsson, och sin svärmor, Anna Månsdotter. 

Under rättegången i Villands häradsrätt utvecklas händelsen 

till en utredning som varade i drygt nio månaders tid där de 

båda anklagade gjort sig skyldiga till mycket mer än bara mord. 

Den här undersökningens syfte är att genom en hermeneutisk 

textanalys utröna vilka de anklagade, Anna Månsdotter och Per 

Nilsson, var som personer med utgångspunkt i Villands 

häradsrätts rättegångsprotokoll. Uppsatsen tar avstamp i Anja 

Petersens teori kring rättsväsendets framställningar av en 

manlig och kvinnlig våldsbrottsling där den manlige 

brottslingen som aggressiv och våldsam till sin natur och den 

kvinnlige brottslingen som ett offer för sina omständigheter. 

I fallet med Yngsjömordet visar det sig att båda dessa 

karaktäriseringar ger sig uttryck under rättegången. Dock är 

tillämpningen av dessa karaktärsdrag applicerade på motsatt 

kön. Per Nilsson blir, enligt Petersens teori, den kvinnlige 

brottslingen och Anna Månsdotter blir den manlige. 
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Inledning 

Som barn spenderade jag, som troligen de flesta barn, en del tid hos min farmor och farfar. 

I deras samling VHS-kassetter fanns en filmsamling som hette Skånska mord. Det var en 

svensk TV-serie från 1986 som behandlade fem olika skånska mord. Den ena av dessa var 

just Yngsjömordet. Varför just den filmen fångade mitt intresse mer än de andra filmerna 

vet jag inte. Kanske för att Yngsjö ligger drygt 2 mil från min hemby, Fjälkinge, eller 

kanske för att min hemby fanns med i historien kring händelsen. Frågan är omöjlig att 

svara på men att historien om dramat i Yngsjö fångade och fortfarande fångar mitt intresse 

är säkert. Så pass att det flera år senare resulterade i en C-uppsats.  

På morgonen den 28:e mars 1889 är hemmansägare1 Anders Olsson på besök hos Per 

Nilsson och hustrun Hanna Johansdotter i deras hem på Möllegården i Yngsjö, beläget i 

det nordostliga Skåne. Då han varken träffar vare sig Per eller Hanna på gården och då 

huset verkar tomt beger han sig hemåt igen. Ungefär en timma senare återvänder han till 

gården och möter Per i huset. Då Hanna inte verkar befinna sig i huset eller på gården 

undrar han var hon är och Per säger sig inte veta vart. Efter en stunds letande i huset 

påpekar Per att källarluckan är öppen. När de närmar sig luckan finner dem Hanna 

liggandes livlös vid trappans fot. Så gick det till när man hittade den bara 22 år gamla 

Hanna Johansdotter från Brösarp. Vid första ögonkastet drogs slutsatsen att hon ramlat i 

trappan och slagit ihjäl sig men redan samma kväll skulle sanningen komma fram. Hanna 

Johansdotter mördades av sin man Per Nilsson och dennes mor Anna Månsdotter i ett 

dödsfall som drog upp en härva av äktenskapsbrott, svartsjuka och skam. Hennes ena 

förövare, Anna Månsdotter, kom att gå till historien som den sista kvinnan att avrättas i 

Sverige. Men hur mordet exakt gick till finns det fortfarande frågetecken om. Speciellt i 

frågan om vem som gjorde vad, vem som var drivande och vem som var det sekundära 

offret av Per eller Anna. Hur såg rättegångsprocessen och vittnesbörden från de både ut? 

Varför fick Per förmildrande dom? Varför blev Hanna Månsdotter den stora syndabocken? 

Yngsjömordet exemplifierar hur de klassiska genusrollerna i offer och gärningsman kan 

                                                 
1 Ett äldre begrepp för en person som var ägare av en bebyggd gård med tillhörande jordbruksfastighet. 
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vika av från sina utpräglade genusmönster. I fallet Yngsjömordet avspeglas de olika 

genusrollerna för gärningsman och gärningskvinna som visar på det svenska rättssystemets 

föreställning i karaktärsskillnader i en manlig och en kvinnlig gärningsman. Detta är 

vetenskapligt intressant då det talar om hur rättssystemet i Sverige såg på män och kvinnor 

som våldsbrottslingar. Den faktiska teorin om den manliga kontra den kvinnliga 

gärningsmannen presenteras djupare under teoriavsnittet.  

Syfte 

Avsikten med denna uppsats är att ta reda på hur rättsprocessen kring mordet på Hanna 

Johansdotter föreföll sig. Vad som sades under förhören och vittnesbörden i rättssalen samt 

de slutliga domarna kommer ligga som undersökningens generella grund. Den mer 

specifika tyngdpunkten kommer ligga på den förmildrande domen av Per Nilsson då den 

på ett mer aktivt plan förtydligar vilken karaktär Per ansågs vara av häradsrätten. Varför 

just Pers situation sågs som tillräckligt speciell för en resolut förmildrande dom och hur 

detta lades fram i rättssak kommer därför verka som en fördjupning i undersökningen av 

rättsprocessen. Vilka var argumenten, hur framfördes dem och hur togs dessa emot i 

Villands häradsrätt? Vad för personer är de anklagade enligt hovrätten?  

Frågeställningar 

 Hur framställs rättsprocessen utifrån vittnesmål beträffande mordet i Yngsjö? 

 Varför och hur fick Per Nilsson en förmildrande dom? 

 Vilka karaktärsdrag ges till Anna Månsdotter och Per Nilsson i rättssalen? 

Bakgrund 

Arbetets fokus kommer ligga på rättegångsprocessen men för att lättare få en förståelse 

och en insyn i personer och platser som tas upp kommer här en kortare redogörelse för de 

berörda personerna och platserna. 

Möllegården 

Möllegården var namnet på den gård där Hanna Johansdotter mördades. Det är också där 

Per och Hanna bodde samt där Anna bodde innan bröllopet. Möllegården låg på adressen 

Yngsjö no 1 men har idag rivits och har istället givit plats till en ny gård. Även ett kapell 
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byggdes strax norr om gården 1906 som står kvar än idag. De besökande kom in på 

gårdsplanen från den takbeklädda entrén bredvid stallet på ostsidan. Den delen av gården 

som tjänstgjorde som hem för familjen vette mot norr. Där fanns köket i direkt anknytning 

till förråd och matsal på ena sidan och kammaren på den andra sidan. Det är också i den 

sistnämnda delen som Hanna mördas och hennes kropp lämnades i källarförrådet i det 

nordvästliga hörnet av huset som vetter mot gårdsplanen.2 

Per Nilsson 

Per Nilsson föddes den 16:e februari 1862. Han var den enda i sin syskonskara som 

uppnådde vuxen ålder. Hans far, mjölnaren Nils Nilsson, dog när Per bara var 21 år 

gammal och blev ensam kvar med sin mor, Anna Månsdotter, på Möllegården i Yngsjö. 

Det var också den gården han fick ta över efter faderns bortgång.3 Han gifte sig med Hanna 

Johansdotter från Björstorp den 15:e november 18884 och avlider på Kristianstad lasarett 

1918 av lungsot. Samma sjukdom som tog livet av hans far. 

Anna Månsdotter 

Anna Månsdotter föddes den 28:e december 1841. Hon levde som bondhustru på 

Möllegården i Yngsjö och fick tillsammans med sin make Nils Nilsson sammanlagt tre 

barn varav bara ett av dem, Per Nilsson, nådde vuxen ålder.5 De två andra dog tidigt. Hon 

blev tidigt änka, redan vid 41 års ålder. Anna avrättades vid 48 års ålder på Kristianstad 

länsfängelse genom halshuggning.6 

Hanna Johansdotter 

Hanna Johansdotter föddes den 13:e mars 1867 i Norra Björstorp drygt 2 mil från Yngsjö. 

Hennes föräldrar var Johan Olsson och Hanna Andersdotter. Hon ska ha varit den fjärde i 

en skara av fem barn.7 Hennes liv når sitt slut natten mellan den 27:e och 28:e mars 1889, 

                                                 
2 Leo, Mårten., Tapper, Anders & Wahlsten, Ninni. (red.). Brott och trakt: En kriminell resa genom Sverige. 

Stockholm: Svenska turistföreningen (STF), 2007. Sid. 43. 
3 Olsson, Hanna. Skulden: Modern, sonen och hustrun i Yngsjödramat. Stockholm: Carlsson bokförlag, 1993. 

Sid. 16 – 18. 
4 Lyttkens, Yngve. Yngsjömordet. Stockholm: Bonniers, 1951. Sid. 23 – 24. 
5 Bergstrand, Göran. En själasörjares dilemma. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 18. 
6 Lyttkens (1951). Sid. 198 – 199. 
7 Bokskorpionen. Hanna Johansdotter.  Endast E-böcker. 2016-3-13. 

http://endastebocker.blogspot.se/2016/03/hanna-johansdotter.html (Hämtad 2016-11-12) 

http://endastebocker.blogspot.se/2016/03/hanna-johansdotter.html


 

 8 

mördad av son make och sin svärmor.8 Hon ligger begravd på Brösarps kyrkogård och på 

hennes sten står att läsa: ”Den arma kvinnans böner och tårar rörde dem alls intet”.9 

Metod och Material 

Metoden som verktyg blir en kvalitativ textanalys. Texterna som undersöks är protokollen 

från rättegången för att på bästa sätt säkerställa regelrätta slutsatser för mina 

frågeställningar.10 För att ge svar på frågan om Pers förmildrande dom krävs en 

hermeneutisk läsning av materialet i kontrast till det positivistiska läsandet för att svara på 

de tidigare nämnda frågorna. Genom att tolka ordval och uttrycksformer ska frågan om 

Pers förmildrande omständighet klarläggas.11 Då hermeneutiken grundar sig i en 

förförståelse utan empirisk grund som senare kritiskt och metodiskt analyseras till en 

förklaring som slutligen etablerar en ny fördjupad och kritiskt beprövad förförståelse, även 

kallad för Paul Ricœurs hermeneutiska båge.12 Enligt Göran Wallén, docent i 

vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, är den av stor vikt att öppet redogöra för den 

första, ogrundade, förförståelsen.13 För det hermeneutiska tillvägagångssättets, Paul 

Ricœurs hermeneutiska båge, skull redogörs min personliga koppling till Yngsjömordet i 

inledningen.  

Materialet som ska analyseras är rättegångsprotokollen som är hämtade ifrån Landsarkivet 

i Lund. På Landsarkivet i Lund finns även en renskrivning av protokollet som fungerar 

som en förenkling av komplicerat skrivna ord och bleknade delar av originalhandlingarna. 

Originalhandlingarna verkar som en berättande kvarleva medan renskrivningen enbart blir 

berättande och dessutom en sekundärkälla då den inte uppfyller samtidskriteriet.14 Det 

ligger därför i uppsatsens intersubjektiva prövbarhet ett intresse i att så långt det är möjligt 

utgå ifrån rättegångsprocessens originalhandlingar och att i de fall det är nödvändigt 

använda renskrivningen. 

                                                 
8 Lyttkens (1951). Sid. 5 – 7. 
9 Lyttkens (1951). Sid. 204 – 205. 
10 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. Lund: Studentlitteratur, 2006. Sid. 55 – 56. 
11 Florén & Ågren (2006). Sid. 141. 
12 Wikström, Björn. Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur, 

2005. Sid. 27 – 28. 
13 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik.3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 1996. Sid. 33. 
14 Florén & Ågren (2006). Sid. 72 – 74. 
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Avgränsningar och Problem 

Uppsatsen gör inget anspråk på att ge en ny ”sanning” till Yngsjömordet. Den ämnar inte 

klargöra vem som bar skulden eller hur mordnatten ”egentligen” gick till. Det enda som 

finns kvar förutom rättegångsprotokollen är hörsägen och troligen mytbildningar i det 

geografiska närområdet vilket inte gör något underlag för att ge några nya rön över 

händelsen. Vad undersökningen emellertid gör anspråk på är att fastslå hur häradsrätten 

beskriver de skyldiga ur ett genusperspektiv. 

 

Det bör även påpekas att vad gäller avgränsningar i materialet är hela rättegångsprocessen, 

alla dagar, inräknade. Från häradsrättens öppning av målet den 27:e april 1889 till 

häradsrättens sista utslag på den tredje och sista återförvisningen inklusive en summering 

av Anna Månsdotters och Per Nilsson nådeansökningar. 

Tidigare forskning 

Yngsjömordet har gjort sig mer känt under den skönlitterära genren och andra 

kommersiella sammanhang än vad det förekommer i den vetenskapliga verksamheten. En 

hel del romaner har skrivits och flertalet pjäser har satts upp som på sina egna konstnärliga 

sätt behandlar tragedin i Yngsjö. De vetenskapliga verken är få och de som finns är av en 

återberättande typ.  

 

Hanna Olsson som gjort sig känd för boken Catrine och rättvisan som behandlade 

styckmordet på Catrine Da Costa 1984. Något som också gav henne hedersdoktorshatt vid 

Umeå Universitet. Innan hennes bok om Da Costa gav hon ut boken Skulden: Modern, 

sonen och hustrun i Yngsjödramat där hon utifrån rättegångshandlingarna, tidningsartiklar 

och lokal hörsägen återberättar händelserna kring mordet på Hanna Johansdotter. Syftet av 

boken är just återberättandet av Yngsjömordet men hon för även en diskussion kring 

begreppet skuld i relation till Anna och Per där hon bland annat lyfter Annas uppväxt i den 

tidens patriarkala bondesamhälle. Hon drar slutsatsen att Anna Månsdotter gick utanför 

och bröt denna struktur genom att som kvinna själv ta makten över både sitt hem och sin 

son.15 Det är den slutledningen som gör hennes verk relevant för undersökningen. Hon 

lägger även stort fokus på de båda förövarnas liv efter domen. Anna Månsdotters liv i 

                                                 
15 Olsson (1993). Sid. 145 – 147. 
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cellen och hennes möten med fängelseprästen Malte Hasselqvist som ligger i Göran 

Bergstrands fokus i En själasörjares dilemma. Dock nämner hon inte Bergstrands bok. En 

bok hon dock nämner som en av sina källor är en bok av Yngve Lyttkens.  

 

Yngve Lyttkens bok, Yngsjömordet, från 1951 redogör för mordet på Hanna Johansdotter 

i Yngsjö och den påföljande rättegången. Även han utgår ifrån rättegångsprotokollen men 

också från samtida dokument som exempelvis rapporter om Per på Långholmen där han 

delvis lyfter Per Nilssons första bekännelse.16 Med juridiska principer söker Yngve 

Lyttkens svar på vad som egentligen hände och vem som bar på den största skulden av Per 

Nilsson och Anna Månsdotter. Han lyfter flertalet teorier kring vem som var den riktige 

mördaren av Per och Anna med stöd av sin bakgrund som advokat. Lyttkens bakgrund som 

advokat till trots mäktar han inte till fullo påvisa vem av Per och Anna bär den största 

skulden till Hannas död men påpekar att det redan i rättegångens inledning infann sig en 

enighet i att Per inte ensam utfört dådet och inte heller varit den drivande kraften bakom 

heller. Lyttkens lyfter dock fram att mycket talar för att häradsrättens utslag är korrekt då 

tillräckligt pekar på att Anna förlett Per för en sådan slutsats.17 Vad Lyttkens inte gör är att 

se på händelsen ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Hans bok är dock ändå relevant för 

undersökningen då han drar teoretiska slutsatser om vem som bär den största skulden vilket 

ligger nära relaterat till punkt två18 i frågeställningen.  

 

Emma Eriksson undersöker vilken syn rättssystemet har på manliga kontra kvinnliga 

brottslingar i sitt examensarbete Kvinnorabatt – En analys av den rättsliga bedömningen 

av kvinnliga gärningsmän vid grova våldsbrott.19 I hennes undersökning slår hon fast att 

då kvinnor döms för grova våldsbrott är det allt jämt frågan om kvinnans psykologiska 

status som hanteras. Den kvinnliga brottslingen bedöms lida av en psykisk störning medan 

en man som begått samma brott sällan bedöms vara psykologiskt avvikande. Skälet i det 

ligger i teorin om att det inte ligger i en kvinnas natur att begå våldsamma handlingar och 

att den kvinna som gör så antas lida av mental ohälsa medan en man som begår en våldsam 

handling gör så av naturen.20 Denna slutsats är av relevans för föreliggande studie då den 

                                                 
16 Lyttkens (1951). Sid. 10 – 14. 
17 Lyttkens (1951). Sid. 176 – 178. 
18 Varför och hur fick Per Nilsson en förmildrande dom? 
19 Emma, Eriksson. Kvinnorabatt – En analys av den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän vid 

grova våldsbrott. Examensarbete. Lunds universitet. 2015. Sid. 23. 
20 Eriksson (2015). Sid. 44. 
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bekräftar och stödjer den teoretiska ansats vilken studien utgår ifrån, vilken närmare 

beskrivs i nästkommande avsnitt.  

 

Teoretisk ansats 

I boken Mord, misshandel och sexuella övergrepp, kartläggs historiska och kulturella 

perspektiv på kön och våldsbrott. Anja Petersen gör i boken en analys över kvinnliga 

brottslingar på fängelser i det sena 1800-talets Sverige. Hon lyfter att bilden av kvinnor i 

relation till brott ses som en anomali och en avvikelse från det normala. Stereotypen för 

karaktärerna i ett brottsmål är den aggressiva och våldsbejakande mannen och kvinnan 

som offret i målet.21 Kvinnor som lagförbrytare var under den här tiden en anomali i sig 

då enbart en tiondel av alla fängelseinterner år 1857 var kvinnor.22  Petersen menar också 

att synen på kvinnor som brottslingar var starkt förknippade med könets stereotyp. 

Kvinnors låga respekt för ägodelar sågs som orsak till kvinnors snatteri och deras svaga 

karaktär låg till grund för mer svekfulla illdåd såsom äktenskapsbrott. De kvinnor som 

dömdes för mer eller mindre grova våldsbrott ansågs som mindre kvinnliga då det inte 

ligger i kvinnans natur att vara våldsbenägen då våldsbenägenhet var ett typiskt manligt 

drag.23 I Undersökningen ämnar jag applicera den teorin på Anna Månsdotter och Per 

Nilsson genom att sammankoppla de karaktärsdrag som Petersens studie för fram som den 

typiska manliga och kvinnliga gärningsmannen med hur Villands häradsrätt karaktäriserar 

Anna och Per. På så sätt klarläggs vem som får vilken roll i rättsprocessen och hur de är 

jämförbara med Petersens teori. 

Undersökning 

Undersökningen är disponerad efter en tidskronologisk ordning. Rättegångsdagarna 

redogörs dag för dag utefter protokollet. Det bör påpekakas att avsnittet tar upp saker som 

inte är direkt relevanta för teorin men för att besvara frågeställningens första punkt24 måste 

rättegången återges i sin helhet. Vidare bör det påpekas att Per Nilsson och Anna 

Månsdotter, med undantag för den avslutande utfrågningen den 6:e juni 1889, aldrig är i 

                                                 
21 Lövkrona, Inger. (red.). Mord, misshandel och sexuella övergrepp – Historiska och kulturella perspektiv 

på kön och våld. Lund: Nordic academic press, 2015. Sid. 188. 
22 Lövkrona (red.) (2015). Sid. 191. 
23 Lövkrona (red.) (2015). Sid. 192 – 195. 
24 Hur framställs rättsprocessen utifrån vittnesmål beträffande mordet i Yngsjö? 
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rättssalen tillsammans utan när det uppges att den ena är närvarande i rättssalen är den 

andra inte det. 

 27:e april 1889 

På rättegångens första dag står Per Nilsson anklagad för mordet på Hanna Johansdotter 

medan hans mor Anna Månsdotter står anklagad för delaktighet till mord. Pers erkännande 

kom bara dagar efter mordet när Hanna Johansdotters far, Johan Olsson, höll ett inofficiellt 

förhör med Per på Möllegården. Hanna hade då burits upp ur källaren och närvarande 

människor hade fattat misstanke om att allt inte stod rätt till. Anna Månsdotter stod 

anklagad mot sitt nekande. Under Pers inledande vittnesmål säger Per att det var en inre 

röst som ska ha drivit honom till att fullborda mordet. Han uttrycker också med bestämdhet 

att hans mor Anna Månsdotter inte ens var i huset och förnekar hennes inblandning. 

 

De som hörs som vittnen under rättegångens första dag är Jöns Persson och hans dotter 

Bengta Jönsdotter som ska ha varit de som bodde närmast Möllegården. Jöns Persson var 

med Per när Hanna hittades i källaren. Enligt Jöns Persson måste en kvinna varit delaktig 

i dådet då Hanna var påklädd på ett korrekt sätt och för det faktum att huset var ordentligt 

städat. Han menar också på att Per ensam inte kunnat klä henne eller för den delen släpa 

henne till källaren. Jöns Persson ska också en gång ha bevittnat att Per och hans mor 

misshandlade Hanna Johansdotter samt hört Anna Månsdotter säga till Hanna: ”Det finns 

ett hus, dit skall jag köra henne och der skall hon nog bli sittande”. Han ska utöver det en 

gång blivit uppmanad av Per att ta ett vedträ och slå i huvudet på Hanna som fortfarande 

sov. Något han vägrade. På fråga betonar han vilket gott rykte Per Nilsson har i byn medan 

Anna Månsdotters rykte är allt annat än av positiva ordalag. 

Även hans dotter Bengta ska ha poängterat det underliga i att Hanna var så korrekt klädd 

samt att städningen var så ordentligt att en kvinna måste ha gjort det. Hon säger sig även 

ha mött Anna Månsdotter som tillsammans med Simon Simonsson25, under kvällen då 

mordet skett, gått på vägen som ledde ifrån Möllegården. 

 

Yngsjöbon Anders Svensson är näst på tur för att ge sitt vittnesmål. Han uppger att Hanna 

Johansdotter ska ha spenderat kvällen den 27:e mars tillsammans med honom och hans fru 

i parets hem i Yngsjö. Väl där ska Hanna Johansdotter ha uttryckt sin rädsla för sin svärmor 

                                                 
25 Simon Simonsson var vid tidpunkten anställd som dräng på Möllegården 
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samt att Per Nilsson och Anna Månsdotter vid ett par gånger velat prata ostört och i enrum 

de senaste veckorna, något som oroade henne. Även han frågas om ryktena och uppger att 

alla talar gott om Per Nilsson men mycket illa om Anna Månsdotter. 

 

Därefter kallas Simon Simonsson för att vittna. Han bekräftar Bengta Jönsdotters 

vittnesmål att han tillsammans med Anna Månsdotter på kvällen den 27:e mars promenerat 

i riktning bort från gården. Under promenaden ska Anna Månsdotter ha uttalat både oro 

och ilska över att Hannas släktingar försökt få Per att sälja Möllegården och flytta till 

Hannas hemtrakter. Något hon menade skulle ta livet av Per. Simon Simonsson tillägger 

att Hanna också bett honom övertala Per om att sälja gården. Han delger även en berättelse 

om när han och Per var på väg till en auktion när Anna Månsdotter ska ha kommit 

springandes i tårar och ville prata med Per. Per avvisade henne och bad henne istället gå 

till Möllegården för att vänta tills han återvände från auktionen. När Per och Simon senare 

återvänt till Möllegården var Anna kvar och bad då att få prata med Per i enrum vilket de 

senare gjorde. Också Simon Simonsson blir tillfrågad om de båda anklagades anseende i 

trakten och ger samma intryck som de tidigare om att Per hade ett gott rykte medan Anna 

ansågs vara svår och hård. Han uttrycker vidare sina tvivel i att Per ensam kan ha begått 

gärningen.  

 

Jöns Nilsson, som är granne med Anna Månsdotters mor Anna Tufvesdotter, uppger i sitt 

vittnesmål att han inte såg Anna Månsdotter hos sin mor, där hon vid den tiden bodde, 

varken den 27:e eller den 28:e mars. Han uppger även att han hört många elaka rykten om 

Anna Månsdotter men säger sig aldrig hört något om Per Nilsson. 

 

Hemmansägare Ola Andersson, hans fru Hanna Andersson och deras dotter Anna 

Olsdotter uppger alla tre att de sett Anna Månsdotter vara på väg från Möllegården den 

28:e mars. Anna Olsdotter uppger även att hon den morgonen ska ha hört en kvinnoröst 

kalla på hönsen och antagit att det var Hanna Johansdotter. 

 

Därefter förs Anna Månsdotter in i rättssalen. Hon förnekar med bestämdhet till alla 

anklagelser. Under förhören innan rättegången ska Anna ha berättat att hon på morddagen 

den 27:e mars lämnat sin mors hus för att bege sig till Möllegården och på vägen stannat 

till hos Hans Åstrander, en vän i Yngsjö. Hon tillägger att hon även stannat till hos Karna 

Andersson eller Grafve-Karna som hon var känd som i byn. Grafve-Karna ansågs av vissa 
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som en vis gammal dam som bodde för sig själv och som många frågade om råd. Hon 

förnekar Simon Simonssons vittnesmål om att hon ska ha bett att få tala med Per Nilsson 

i enrum när Per och Simon kommit hem från auktionen och menar på att hon bara följt 

med honom ut i stallet för att hjälpa honom med fodringen av hästarna.  

 

Efter att Anna Månsdotterförs ut ur lokalen förs Per Nilsson in till vittnesbåset. Även Per 

förnekar att det skilda samtalet i stallet ska ha ägt rum samt att modern inte heller skulle 

ha bett om något sådant. Han vidhåller med bestämdhet att han utförde dådet själv och att 

Anna Månsdotter inte på något sätt var delaktig. Då åklagaren tar upp frågan om hur de 

kläder Hanna Johansdotter hade på sig på natten då mordet skett som av den händelsen 

blodats ner och som senare hittades på vinden kommit dit svarar Per: ”Det gjorde inte vi”. 

Åklagaren påpekar Pers val av ord när han sa vi. Per förnekar försägande och hävdar att 

han självklart menade jag istället för vi.26 

17:e maj 1889 

Rättegångens andra dag inleds med att Per Nilsson förs in i rättssalen. Per ger nu ett motiv 

till sin handling. Ett motiv har förut saknats under förundersökningen. Han säger sig vara 

kär i en annan flicka och att det var därför han mördade sin fru. Vem den andra flickan är 

vägrar han att svara på. I alla fall för den här gången. 

 

Därefter hörs Karna Andersson (Grafve-Karna) som bekräftar att Anna Månsdotter besökt 

henne den 27:e mars. Hon går inte in på vad besöket hade handlat om. 

 

Per Nilsson Eriksson, som var den som tog mått på Hanna Johansdotters kropp efter det 

att hon hittades i källaren. När han undersökte kroppen hittade han märken på kroppens 

hals och tillfrågade Anna Månsdotter var dessa kan ha kommit ifrån. Anna svarar då att 

märkena på halsen kommer från att hon legat med halsen på en ”fjerding”, gammalt ord 

för ett slags kärl, i källaren.  

 

Nästa vittne är Anna Nilsson som på Per Nilssons begäran gick för att hämta hans mor som 

var hemma hos hans mormor, Anna Tufvesdotter, när Hanna Johansdotter hittades. Enligt 

                                                 
26 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 46 – 63. 
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henne ska Anna Månsdotter ha verkat väldigt trött när hon kom till deras hem. Precis som 

om hon varit uppe förra natten. 

 

Johanna Håkansdotter som bor vägg i vägg med Anna Tufvesdotter hämtas som nästa 

vittne. Hon säger sig ha hört hur någon knackat på deras dörr och sen hört hur personen 

blivit insläppt samma natt som mordet skedde. Johanna Håkansdotter var också närvarande 

när Anna Nilsson kom för att hämta Anna Månsdotter. Enligt henne ska Anna Månsdotter 

varit väldigt sträv och motvillig till att följa med till Möllegården men efter att hennes mor 

uppmanat henne att bege sig till gården för att stötta Per Nilsson hade hon, om än något 

motvilligt, följt med. Anna Månsdotter ska också ha yttrat meningen:  

 

nu kanske folket i orten kommer att säga, att Per gjort af med henne. Det var 

väl att inte jag var der, för då kunde jag blivit skyld för att ha gjort det. 

 

Näste att bli hörd är hemmansägare Nils Olsson som besökte Möllegården dagen efter 

Hannas dödsfall för att trösta Per. Enligt honom förnekade både Per Nilsson och Anna 

Månsdotter att Anna Månsdotter skulle haft något med Hannas Johansdotters död att göra. 

Bengta Nilsdotter, Dotter till föregående vittne Nils Olsson, säger sig ha sett Anna 

Månsdotter på Möllegården på morgonen efter mordnatten. Något som nästa vittne, 

Johanna Hansson, bekräftar. 

 

Efter det att vittnena gett sina vittnesmål förs Anna Månsdotter in i rättssalen. När 

åklagaren lyfter de två vittnesmål som säger sig ha sett henne på Möllegården morgonen 

efter mordet ändrar Anna sin berättelse. Hon säger nu att hon var på Möllegården den 

morgonen utan att uppge några skäl till detta men hävdar bestämt att hon tillbringade hela 

natten hos sin mor. Hon förnekar fortfarande inblandning i mordet.27 

6:e juni 1889 

Rättsprocessens tredje dag inleder med en utfrågning av Per Nilsson. Han utfrågas återigen 

om vem den hemliga kärleken är. Han vägrar fortfarande säga namnet på kvinnan. Han 

säger dock att han berättade för sin mor om sina känslor för någon annan än sin hustru 

                                                 
27 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 64 – 77. 
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samt att modern rådde honom att stanna kvar hos Hanna och att de sedermera inte pratat 

om det igen. Hon ber honom likväl besöka Grafve-Karna för att råda bot på sitt problem. 

 

Det första vittnet för dagen är Anna Månsdotters bror, Anders Månsson. Han berättar att 

när han en gång besökte Möllegården för att få träffa sin systersons fru var det något som 

inte stod rätt till. Hans farhågor besannades av Hanna som berättade om sin oro för 

äktenskapet och speciellt sin svärmor. Hon delger också de varningar om Per Nilsson och 

Anna Månsdotter i Yngsjö innan bröllopet. Han berättar dock att vid hans nästa besök till 

gården verkade allt stå rätt till igen. Han berättar också att hans syster en gång bad honom 

att se till så att Per och Anders egen son reste till Amerika då Per var olycklig i sitt 

äktenskap med Hanna.  

Enligt Anders ska Anna Månsdotter efter det att bröllopet ägt rum och Per Nilsson och 

Hanna Johansdotter bodde tillsammans på Möllegården ha besökt sonens hem väldigt ofta. 

Ibland även stannat över i flera dagar. Han beskriver också sin syster svår och omedgörlig 

men att hennes son var en mycket vänlig person med goda sociala kunskaper. Han 

uttrycker även sina tvivel om att Per ensam kan ha planera och utföra dådet. 

 

Vidare vittnar Nils Olsson och dottern Bengta Nilsdotter igen för att bekräfta sina tidigare 

vittnesmål. Den här gången under vittneseden som de av samvetsbetänkligheter friades 

från att svära under sina tidigare vittnesmål. 

 

Målaren och grannen Carl Andersson är nästa vittne som hörs. Han vittnar om att han under 

mordnatten såg ett ljus eller en lampa brinna i Per Nilssons och Hanna Johansdotters hus. 

Utöver det såg han på morgonen efter en kvinna gå över gården, huka sig ner, resa sig igen 

för att gå tillbaka samma väg hon kom. Samma kvinna ska en stund senare också ha lämnat 

gården. Han uttrycker också att han tror det kan ha varit Anna Månsdotter. 

 

När Per Nilsson hämtas och får de nya vittnesmålen upplästa för sig vidhåller han sin egen 

berättelse. All ny information som rör honom är falsk. Inklusive den om att inte ska ha 

berättat för Anna Månsdotter om sin hemliga kärlek, något han starkt vidhåller. 

 

Per Nilsson förs ut ur salen samtidigt som Anna Månsdotter hämtas för ny utfrågning. Hon 

upprepar att hon inte visste något om Per Nilssons kärlek till någon annan samt att hon 

aldrig bett honom gå till Grafve-Karna. Hon förnekar även att samtalet med Per Nilsson 
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Eriksson om märkena på Hanna Johansdotters hals ska ha ägt rum. Hon erkänner att hon 

varit trött då Anna Nilsson kommit för att hämta henne. Skälet till detta var för att hon 

suttit uppe sent och sytt en klänning. Hon förnekar också att hon varit på gården morgonen 

efter mordet. 

De knackningar som Johanna Håkansdotter säger sig ha hört kommit från Anders Nilsson 

fast knackningarna hördes inte på natten utan tidigt på morgonen. När åklagaren tar upp 

misshandeln på Hanna Johansdotter förnekar hon att det någonsin ska ha ägt rum. 

 

Återigen hämtas Per Nilsson för att utreda om modern visste om Pers kärlek till någon 

annan eller om hon inte visste det. Efter det att Per hörts utan att ändra sin berättelse brister 

Anna Månsdotter ut i gråt och erkänner att Per upplyst henne om sina hemliga känslor. 

Han erkänner också att hon uppmanat honom att bege sig till Grafve-Karna men bara för 

att rädda sonens äktenskap.28 

22:e juni 1889 

Rättegången den 22 juni vidhåller Per sina tidigare vittnesmål. 

 

Anna Månsdotters mor och Per Nilssons mormor, Anna Tufvesdotter, tar plats i 

vittnesbåset. Hon vittnar om att hennes dotter besökt Grafve-Karna för att söka reda på vad 

hon kan göra för att lösa situationen med hennes svärdotter Hanna Johansdotter då hon 

enligt Anna Månsdotter är mycket arg. Anna Tufvesdotter uppger även att hon sov hela 

natten då mordet ska ha begåtts. Vad det gäller knackningarna som Johanna Håkansdotter 

vittnar om har hon inte hört dem. Något som kan bero på hennes dåliga hörsel. Just på 

grund av sin hörsel kan hennes dotter mycket väl ha smugit ut under natten för mordet. 

Hon bekräftar även att hon uppmanade sin dotter att följa med Anna Nilsson till 

Möllegården för att stötta Per Nilsson. 

 

Den 13 åriga Hanna Jönsdotter uppger att hon på morgonen den 28:e mars gått till 

Möllegården för att köpa mjölk. På frågan om det kan ha varit hon som lockade på hönsen 

svarar hon att hon inte gjorde något sådant.  

 

                                                 
28 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 78 – 89. 
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Grafve-Karna blir därefter hörd för andra gången under rättegången. Bekräftar uppgiften 

från Anna Tufvesdotter om att Anna Månsdotter ska ha för henne beklagat sig över Hanna 

Johansdotter. Hon uppger också att även Hanna ska ha uttryckt oro över sitt äktenskap med 

Per Nilsson men utpekat Anna Månsdotter som problemet i äktenskapet. 

 

Anders Nilsson, som av Anna Månsdotter utpekats som den som knackade på dörren på 

morgonen den 28:e, frågas om det var han som besökte Anna Månsdotter och hennes mor 

den morgonen. Han bekräftar uppgiften att han ska ha besökt dem en morgon men inte den 

28:e utan den 27:e mars. 

 

Jöns Persson som förut vittnade om att Per Nilsson och Anna Månsdotter en gång ska ha 

utsatt Hanna Johansdotter för en misshandel blir upplyst om att Anna Månsdotter förnekar 

att någon misshandel ska ha ägt rum och sedan tillfrågad om han vill ändra något i sin 

berättelse. Han avböjer möjligheten och står kvar vid sitt tidigare vittnesmål. 

 

När dagens vittnen blivit hörda förs Anna Månsdotter in i rättssalen. Hon erkänner att hon 

besökt Grafve-Karna den 27:e mars men klargör att de inte talat om något ont om Hanna 

Johansdotter. När hon blir upplyst om att Anders Nilsson bestämt påpekat att han besökte 

henne den 27:e mars avfärdar hon till en början dennes vittnesmål men efter en stunds 

utfrågning ändrar hon sig och säger sig inte veta vem som då besökte henne på morgonen 

den 28:e mars. När hon blir underrättad om att Jöns Persson fortfarande står fast om sitt 

vittnesmål angående misshandeln på Hanna uttrycker hon att han ljuger. 

 

När utfrågningen av Anna Månsdotter är klar förs hennes son in i salen. Per Nilsson blir 

även han underrättad om Jöns Perssons vittnesmål och, precis som Anna Månsdotter, 

förnekar något sant i dennes redogörelse.29 

11:e juli 1889 

Hanna Johansdotters pappa, häradsdomaren Johan Olsson, inledde som vittne under 

rättegångens femte dag. Johan Olsson berättar om hur hans dotter från början träffade sin 

make och sedermera baneman. Hur Håkan Isaksson från Björstorp berättat för Hanna 

Johansdotter och hennes far om en potentiell friare från Yngsjö som gärna ville träffa 

                                                 
29 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 90 – 97. 
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Hanna. Samma man hade arrangerat ett möte mellan Per Nilsson och Hanna Johansdotter 

i hennes föräldrahem i Norra Björstorp där Per friat, hur Hanna sagt ja och Johan Olsson 

själv gett sin välsignelse. Johan Olsson berättar också om hur när Hanna första gången 

besökt Möllegården i Yngsjö blivit illa till mods och motvillig till äktenskapet då han 

träffat Anna Månsdotter. Men hon ändrade sig och bröllopet ägde rum på torsdagen den 

15:e november 1888 i Björstorp där de stannade till lördagen för att sedan bege sig till 

deras hem i Yngsjö. Hemgiften hade bestått av en mängd lösören. När relationen mellan 

Hanna och hennes svärmor snabbt blev sämre bad Hanna sin far att köpa ut Anna 

Månsdotter ur gården för femtonhundra kronor. Något han skulle göra till våren då han vid 

det tillfället inte hade den summan pengar att avvara. Någon gång i februari/mars mottog 

Johan Olsson ett brev från sin dotter skrivet av hennes grannar. I brevet stod det att Per 

Nilsson och Anna Månsdotter var elaka mot henne och han ombads att komma till Yngsjö 

snarast möjligt. I brevet hade grannen även skrivit att för Per och Hannas äktenskap vore 

det bäst om Anna Månsdotter flyttade ifrån Möllegården. Något Per Nilsson och Johan 

Olsson vid ett par tillfällen diskuterat. Johan for då till Yngsjö och gav Per ett annat förslag, 

eller snarare ett krav. Han tipsade Per om ett par gårdar i Albo härad, Hannas hemtrakt, 

som var till försäljning och att det vore bäst att paret sålde Möllegården som hade stora 

ekonomiska problem och flyttade till någon av de gårdarna. När Per uttryckt att han aldrig 

skulle få för sig att sälja gården informerade Johan honom om att så länge Per bodde kvar 

i Yngsjö skulle han inte få några pengar från sin svärfar. 

 

Per Nilsson bekräftar att Johans vittnesmål är sant. Han säger också att han redan från 

början inte hyste några varmare känslor för Hanna Johansdotter samt att trots känslorna 

möjligtvis blev något större under äktenskapets första tid blev de aldrig vad de bör vara. 

Under tiden som Anna Månsdotter bodde kvar på Möllegården mellan bröllopet och julen 

var relationen mellan hans mor och hans hustru till en början bra men blev ganska snabbt 

väldigt spänd och ondsint. 

 

Anna Månsdotters andra bror, Per Johansson, blir nästa vittne. Hans vittnesmål blir kort då 

han berättar om hur Hanna Johansdotter för honom en gång beklagade sig över hans 

systers, som hon själv uttryckte det, stygghet. Hon sa dock aldrig något ont om Per Nilsson 

utan verkade vara väldigt förtjust i sin man. 
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Per Nilsson utfrågas igen och berättar att han beslutade att ta sin frus liv bara några dagar 

innan dådet ägde rum och att han aldrig avslöjade sina planer för sin mor. Han berättar om 

hur han steg upp, som han alltid gjorde, runt midnatt för att fodra hästarna. När han kom 

tillbaka var Hanna inte vaken och la då händerna kring hennes hals varpå hon vaknar och 

ber för sitt liv. Något han inte lyssnar på utan håller kvar tills hon verkar ha dött. Han slår 

henne sen med en mangelrulle som står bredvid parets säng för att få det att se ut som om 

hon ramlat och slagit ihjäl sig. Han klär sedan på henne och släpar henne till källaren och 

lägger henne där. I sin bekännelse råkar han vid ett tillfälle säga vi istället för jag, något 

som åklagaren påpekar och Per förklarar som en simpel felsägning och att det inte finns 

något underliggande i det.  

Därefter bes åhörarna lämna salen och Per frågas om incestryktena som finns mellan 

honom och hans mor. Han nekar med skarp bestämdhet att det skulle ligga någon som helst 

sanning i ryktesspridningen. På frågan om han fullbordade sitt äktenskap svarar han att han 

aldrig hade något sexuellt umgänge med Hanna. Anledningen till det påstår han vara att 

han aldrig var benägen till något sådant och trodde att inte att Hanna var det heller. Efter 

den utfrågningen släpps åhörarna in igen. 

 

Sven Carlsson kallas som nästa vittne. Sven har varit bekant med Per Nilsson ända sedan 

barnsben och talar mycket gott om sin gamla vän men påpekar att han alltid var styrd av 

sin mor och rättade sig efter henne i så gott som alla lägen. Han påpekar också Anna 

Månsdotters dåliga rykte i Yngsjö. När han närvarade på Möllegården efter att Hanna 

Johansdotter burits upp ur källaren ska han ha talat med Anna Månsdotter som sagt att 

Hanna hade ramlat när hon skulle hämta krusbären som låg i källaren då hon ville göra 

krusbärsgröt åt Per när han kom tillbaka från skogen. Han ska också ha hört henne till 

någon annan uttala: ”Ja, vi får väl svära oss fria”. Den meningen hade han tänkt mycket 

på sedan han hörde den och anat oråd om vad hon kan ha menat.  

 

Anna Månsdotter förs in i salen och blir frågad om Sven Carlssons vittnesmål om samtalet 

om hur Hanna Johansdotter fallit i källaren. Hon säger sig inte minnas något sådant samtal. 

Hon kan inte heller svara på vad hon kan ha menat med uttalandet om att svära sig fri. När 

åklagaren tar upp att hennes mor påpekat att Anna Månsdotter mycket väl kan ha lämnat 
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moderns hus under mordnatten hävdar hon återigen han hon garanterat spenderade hela 

natten hos sin mor.30 

27:e juli 1889 

Dagens rättegång börjar med att ett antal brev läses upp.  

Per Nilssons första brev till Hanna Johansdotter: 

’Yngsjö den 14 juli 88. 

Dyra Hanna! Ömt och av hjärtat älskade vän! 

En härlig sommardag har ingått, hela trakten strålar i förnyad fägring. Jag sitter vid mitt öppna fönster och 

skriver dessa rader. Nu såsom alltid är du min första tanke vid allt skönt som jag skådar, allt påminner mig 

om dig, det är så glättigt och gott, att påminna mig o0m din själ, älskade Hanna! ack, snart hoppas jag skall 

även en morgon randas, då jag får sluta dig i min famn, för att blicka in i dina ögon och från dina läppar 

höra bekräftelsen på min lycka, att du är min, för evigt min. Ja, jag vill högeligen försäkra, att jag ingen 

kvinna i världen skal älska så högt som dig, ja, du är min utkorade brud. Endast några dagar återstå och jag 

hopps träffa dig. 

Vi har bestämt att komma ner till er i dag åttadagar om man för ha hälsan. Nu får jag sluta min slarviga 

skrivelse för denna gång för brevet ämnar jag avsända med bud och det väntar efter detsamma. 

Många kära hälsningar från mig till dig samt eder alla.  

Tecknad i hast 

Per Nilsson. 

Du är min ty hoppet talar, Hjärtat drömma bara om dig, 

Minnets ljuva näktergalar Sjunga blott om dig. 

Du blir min! I saknans smärta 

Säger hoppet: Du blir min. 

Och som gensvar i mitt hjärta 

Svaras evigt: jag är din! 

Per Nilsson 

P.S. Vi äro friska och krya, jag hoppas du äger detsamma.’ 

                                                 
30 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 98 – 111. 
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Brevet Per Nilsson skickade till Hanna Johansdotter då hennes besök på Möllegården gjort 

henne motvillig till frieriet: 

’Yngsjö den 7 augusti 1888. 

Dyra Hanna! 

Jag vill blott i all enkelhet och i all korthet skriva några få rader till dig, och fråga dig varför jag ej fått 

något svar på mitt sista brev jag skrev? 

Jag kan väl ej förmoda annat än att det gått fram. Jag hade ej tänkt, att skriva precis nu, men efter som jag 

får brevet dit skickat, så skrev jag dessa raderna. 

Jag nästan liksom anar oråd om, att någon sladdra, har kommit i vägen men jag kan väl tro att om så är, så 

blir du väl vid vad vi en gång lovat varandra, det nämligen, att ej sätta tro till något sådant. För jag å min 

sida blir vid vad jag sagt, och jag kan väl tro, att du gör sammaledes. 

Du kan väl aldrig tro vad folk är galna. Jag beder dig blott att vara snäll och skriva några rader om det kan 

bära sig så, och skicka tillbaka med budet och säga mig hur sakerna förhåller sig, mig till uppmuntran. 

Nu får jag sluta för denna gång med en kär hälsning till dig och eder alla. Förglöm mig ej beder din av 

hjärtat tillgivne vän! 

Farväl tills vi träffas. 

P.-N. 

P.S. Håkan Isaksson är kommen hit ut idag, men jag har ej talt till honom. Jag har fått sport, att han är arg 

på mig för jag väntade ej honom. 

Om du ej skulle skriva nu så var snäll och skriv nu så fort som möjelig så att jag får det innan söndag.  

P.-N. 

Ursäkta min slarviga skrivning.’ 

Hanna Johansdotters första orosbrev till sina föräldrar: 

’Yngsjö den 12 januari 1889. 

Kära föräldrar! 

Jag får skriva till eder och tala om en sak för er, det var i går kväll. När Per och Anna 

de reste, så kan jag till att gråta, när de skulle skiljas från mig, så jag kunde inte följa 

dem ut på gården, så kom svärmor in och begynte skälla på mig, och räkna upp en hel 

hop och sa: ’ni kan få skaffa det jag ska ha, så ska ni snart bli av med mig, jag 

behöver inte gå i vägen’ sa hon. Jag har aldrig talt ett ont ord till henne. Jag får be Far 
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om ni vill låta mig få de pengar hon ska ha, så kanhända flyttar hon härifrån. Hjälpen 

mig så är ni snäll, för det är inte gott för mig att hava na hos mig. Det märker jag nu, 

eftersom hon inte kunde tåla mig mer än i två månader knappt. Per han kan inte trösta 

mig, ha tiger stilla när jag gråter. Jag har kommit i ett fasligt elände. Om ni vet hur 

många tusen tårar jag spillt på detta papper, jag gråter både dag och natt, så tror jag 

gråter mig till döds. Jag sa till mor när vi skulle lägga oss, ’varför skäller ni på mig? 

Jag har ju inte talt er något ord till, jag gråt ju inte för att ni kom hem, jag gråt för Per 

och Anna när de reste. ’Så krängde hon år mig och sa: ’så kan du väl säj vad du gråter 

för då.’  

Ni kan ju låta någon gå hit och säga mig hur ni gör det med penningarna. Men hon 

gick idag bittida till sin mor, men hur länge hon blir där, där vet jag inte. Jag måste 

skriva brevet med blyertspenna, För jag hade inte något bläck och så får jag gå till 

Hanssons att få kuvert. Nu får jag sluta mitt brev för denna gången med en kär 

hälsning till eder alla. Tecknar vänligen  

Hanna Johansdotter.’ 

 

Hanna Johansdotters andra orosbrev samt medföljande brev skriven av grannen handlare 

Hansson: 

’Yngsjö den 5 februari 1889. 

Kära föräldrar! 

Folk häromkring säger att vi ställa det mycket illa om vi bygga undantagsrum till svärmor här i gården, 

vilket jag tror blir mycket svårt, förty då ställer hon säkert till osämja mellan per och mig, också skulle vi 

sätta oss i skuld med att bygga en stor länga. Jag frågade Per när jag kom hem om här vore några penningar 

utlånta, så svarade han: ’vad penningar här är de har mor fått.’ Således är här visst inte mer än de 250 

kronorna ha har i Degeberga sparbank. Men vilja I komma hit så fort I kunnen och ta riktigt reda på hur det 

hänger ihp: om här finns flera penningar eller här är skuld ocj så tala med henne att hon ska flytta riktigt 

härifrån. Korn ha vi att sälja, en sex eller sju tunnor, det kunnen I köpa., häromkring finns ingen som vill 

köpa korn och vi behöva att sälja det för att få till hjälp till arrendet, det skall betalas den 25 Mars. 

Kommen hit så fort I kunnen, men ställen det så att I kunnen bli här över natten, så att vi kunna få henne hit 

när I kommen. Handelsman Hansson skriver ock ett par rader till eder. De vilja gärna hjälpa mid, så att ge 

finge ett fredligt hem. Men för all del talen ej om för Per, när I kommen hit, att han har skrivit, förty då blir 

han arg på honom. Vi vilja ha reda på dessa affärer innan I lämnar penningar hit. 

I hast av 

Hanna Johans.’ 
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’Yngsjö den 5/2 1889. 

Herr nämndeman Johan Olsson. 

Vill härmed på begäran av er dotter Hanna bedja tit. vara god och komma hit till Yngsjö för att 

överenskomma med Per Nilssons moder angående bostad. Hanna omtalte för mig att de skulle bygga en 

särskild bostad till Änkan i samma gård som de själva bor, vartill Nämndeman skulle bidraga med 

penningar. Men det vill jag på det högsta avråda er från, utan res hit och överenskom med Änkan att hon 

bor någon annanstans, och så att ställer för att bygga till henne hellre då betala henne cirka tjugo a 

tjugofem kronor om året till hushyra och bli av med henne. För skall er dotter bo i samma gård som Änkan 

så får hon ej många glada dagar i sitt äktenskap. Det ser man av den lilla tiden hon varit här tillsammans 

med henne.’ 

Hanna Johansdotters sista brev till sina föräldrar, en vecka innan hon dog: 

’Yngsjö den 21 mars 1889. 

Kära föräldrar! 

Jag får i korthet lämna eder ett par rader och säga eder hur det går hur uppe. Det är precis detsamma som 

förut, jag har ej kunnat märkt den minsta ändring. Per här är vid det vanliga sättet förut. I måndags kom 

hon hem igen, Per han var körd till Ripa och jag låste och gick upp till Hanssons. När jag då kom hem, så 

satt hon i stugan. Hon skrämde mig så jag hade nära dånat. Sen så satte de ihop en lögn, som Per ha kom 

och sa, vilket jag har fått fullkomligt reda på att det var en stor osanning. Men det kan jag tacka henne för. 

Men förrän vi kommer härifrån blir här ingen sämja. Jag frågte henne i söndags om vi inte skulle sälja, jag 

ville vi skulle ställt till auktion som i nästa vecka. Men han ville inte, förrän vi hade varit hemma först. Han 

sa han ville se det stället I talten om. Men jag har fått sport, att där skall vara auktion sist i denna vecka. I 

går sålde Anders Hansson sitt ställe. Han betalte det själv med 9.000 kronor, men nu fick han 13.200 

kronor istället. Han sålde det ut i smådelar. Han förtjänte bra på sitt ställe. Om vi kunna ha sådan tur nu, 

komma vi hem på söndagåttadat och då får vi talas vid, vilket vi skall göra. Jag blir inte i Yngsjö. Det har 

jag sagt per. 

En kär hälsning till eder alla. 

Tecknad i hast av Hanna. 

Jag undrar hur dags Anna kom. Jag var hemma klockan 3 och jag var likväl inne Per Truls och drack kaffe 

men jag körde raskt.’ 

Efter uppläsning av breven Hörs Anna Månsdotter. Hon står fast vid att hon inte lämnade 

huset utan var hos sin mor hela mordnatten. Hon kan dock inte dra sig till minnes vad hon 

gjorde på kvällen, vad hon åt eller om hon var uppe någonting under natten.  
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Åhörarna får därefter lämna salen och Anna Månsdotter frågas om incestryktena. Hon 

nekar till uppgifterna om att hon och Per Nilsson ska ha sovit i samma säng men erkänner 

till slut att de vid några tillfällen efter Nils Nilssons, hennes make, död delat säng. 

 

Anna Månsdotter förs efter detta ut ur salen och Per Nilsson förs in till vittnesbåset. Han 

frågas igen om sitt motiv till att mörda sin fru och vidhåller sin förutnämnda kärlek till 

någon annan flicka. På frågan om vem hon är vägrar han till en början att svara men uppger 

till slut att hans hemliga kärlek är till en Anna Jönsson som bor i Yngsjö.31 

3:e augusti 1889 

Den sjunde dagen för rättegången hålls inte hos Villands häradsrätt utan på platsen för 

mordet, Möllegården i Yngsjö. De anklagade hålls här i skilda rum. 

 

Anna Månsdotter, som blir den första att höras, vidhåller sitt nekande till inblandning i 

mordet. 

 

Efter den korta utfrågningen av Anna Månsdotter avlägger Anders Nilsson sitt vittnesmål 

via brev. I brevet berättar han om Per Nilssons planer att bygga en separat stuga till sin 

mor i direkt anslutning till gården samt Johan Olssons krav på att Per ska sälja gården samt 

flytta till Albo härad. Han nämner också Pers vägran till detta anspråk. 

Hanna Johansdotters far, Johan Olsson, blir näste att vittna och i sitt vittnesmål bekräftar 

han brevet innehåll. 

 

Hanna Johansdotters mor, Hanna Andersson, är nästa vittne. Hon berättar om frieriet, hur 

Per Nilsson gett ett mycket gott intryck när han kom till deras hem i Norra Björstorp. Hon 

uppger även att Anna Månsdotter hade ett väldigt dåligt rykte och att hon alltid styrde sin 

son. Hanna Andersson berättar också att hennes dotter efter bröllopet besökte sitt 

föräldrahem två gånger med sin make. Den 1:a februari kom hon själv efter att till fots tagit 

sig de dryga två milen från Yngsjö till Björstorp då svärmoderns ondska drivit henne till 

förtvivlan. Hon hade gråtande berättat för sina föräldrar att hon var rädd för sin man och 

hennes svärmor och fruktade att något hemskt skulle hända. Hon hade också sagt att hon 

                                                 
31 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid.112 – 137. 
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vägrade återvända till Yngsjö och Möllegården. Något hennes far fått henne att tänka om 

och uppmanat att återvända till sin man.  

 

Även Hannas syster, Anna Johansson, vittnar om ett tio dagars besök hon gjorde på 

Möllegården. Mellan den 7:e och 17:e mars besökte hon sin syster i hennes hem. Hon 

beskriver en händelse där hon och hennes syster är ute och gör ärenden på byn när en 

bekant till Hanna Johansdotter berättar att Anna Månsdotter är på gården och hur Hanna 

då faller i otröstlig gråt. Hon fick då också höra om hur elak Anna Månsdotter var mot sin 

svärdotter. Hon bekräftar också att Hanna Johansdotter varit hos Grafve-Karna för att få 

hjälp med sitt äktenskap. Grafve-Karna ska då ha bett Hanna Johansdotter ta med ett 

örngott som Grafve-Karna ska reda om för att på så sätt rädda äktenskapet. Hon bekräftar 

även sin mors berättelse om Hannas förtvivlade besök den 1:a februari.  

 

Hanna Persson, god vän till Hanna Johansdotter, bekräftar Anna Johanssons vittnesmål 

och berättar också om örngottet till Grafve-Karna. 

 

När Grafve-Karna frågas om Hanna Johansdotters besök bekräftar hon den uppgiften. Hon 

förnekar dock att hon ska ha bett om något örngott. 

 

Grannen Carl Andersson utfrågas än en gång om vad han såg på morgonen den 28:e mars. 

Han är nu säker på att det var Anna månsdotter som tvärsade över gården för att troligen 

kissa och sedan gått tillbaka mot stallet för att efter en stund lämna gården. Han påpekar 

att hon bar en brungul klänning när han såg henne. Även hans fru Johanna Hansson, som 

också vittnar, såg Anna Månsdotter kasta en svart silkessjal om huvudet när hon lämnade 

gården. Och hon vittnar bestämt att det var Anna och att hon bar en brungul klänning.  

 

Sedermera följer en rad vittnen som påstår sig ha sett Anna på sin väg från Möllegården. 

Nils Olsson, Johanna Åström, Sven Nilsson samt Anna och Anders Roos säger sig ha sett 

Anna Månsdotter gå förbi deras bostad vid ungefär samma tidpunkt. Alla vittnar också om 

den brungula klänningen. Åklagaren har då med hjälp av vittnen kartlagt Annas väg från 

Möllegården till sin mors hem på morgonen den 28:e mars. Anna Månsdotter verkar 

uppenbart orolig när hon hävdar att vittnena ljuger. 
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Nästa till vittnesbåset är Grafve-Karna som frågas om Anna Månsdotters besök till henne 

den 27:e. Hon nämner att Anna då klagat på sin svärdotter och beskrivit henne som 

oduglig. Anna ska också vid tillfället berättat att hon ämnar gifta sig med en dräng vid 

namn Nils Månsson. Anna Månsdotter som ännu befinner sig i salen väljer att inte 

kommentera vittnesmålet men när Grafve-Karna lämnat salen vill Anna Månsdotter 

förtydliga att det var Grafve-Karna själv som uppmanat henne att gifte sig med en Nils 

Månsson.  

 

Kyrkoherde Andersson, vars förnamn inte nämns i protokollen, talar gott om Per när denna 

konfirmerades av Andersson själv. Han beskriver honom som en godhjärtad och 

gudfruktig man men som var allt för styrd av sin mor vars rykte var av mycket dålig art. 

Det gick till och med rykten på byn om att Anna Månsdotter ska ha förgiftat sin make Nils 

Nilsson så pass att denne miste livet. Annas bror, Anders Nilsson, förkastar dock alla dessa 

rykten som skvaller och onda osanningar utan framhäver deras äktenskap som gott och att 

de hade det bra ihop. 

 

Anna Månsdotter förnekar bestämt inblandning i sin makes död och säger sig aldrig ha 

haft motiv för att skada Nils Nilsson då deras liv ihop var mycket bra. 

 

Anna Andersson arbetade hos Nils Nilsson från sommaren fram till oktober 1883 när hon 

var 13 år gammal. Hon hävdar att de gånger som Nils var bortrest hade Anna Månsdotter 

bett sin son, Per Nilsson, att sova hos henne då hon kände sig rädd om nätterna. Något som 

var vanligt förekommande på Möllegården under den tid hon arbetade där.  

 

Anna Månsdotter bekräftar Anna Anderssons berättelse men menar på att det inte var så 

ofta som Anna säger. På frågan om det hände efter det att Anna Andersson slutat på gården 

svara hon att det kanske hände en och annan gång. Hon kan inte berätta varför men förnekar 

bestämt alla anklagelser om otukt.  

 

Makarna Anders Olsson och Margaretha Trulsson uppger i sina vittnesmål att då Per 

Nilsson varit bortrest har Anna Månsdotter vid ett par tillfällen sovit tillsammans med 

Margaretha Trulsson då hon ska ha varit mycket mörkrädd. Margaretha Trulsson säger sig 

också ha sett Anna och Per dela samma säng. Även Hanna Persson vittnar om Anna 
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Månsdotters rädsla för mörkret. Att hon skulle vara mörkrädd är dock något Anna själv 

dementerar. 

 

Håkan Isaksson vars uppgift det var att finna en fästmö åt Per Nilsson blir nästa vittne. Han 

framhåller att det var en väldigt svår uppgift att hitta någon åt Per. Inte på grund av Per 

vars rykte i byn och kringliggande var väldigt gott. Problemet var istället Anna Månsdotter. 

Flertalet av de som Per Nilsson friat till tackade nej då de inte ville ha Anna Månsdotter 

som svärmor. Bland annat vittnar Elisabeth Andersson som på begäran av Anna 

Månsdotter framförde ett frieri till Jöns Perssons dotter i Åhus som talat väldigt gott om 

Per Nilsson men hade med starka ord uttryckt att hon aldrig skulle få för sig att bli 

svärdotter till Anna Månsdotter. Anna Månsdotter tillfrågas om dessa påståenden från 

Håkan Isaksson och Elisabeth Andersson är korrekta men hon förmås inte svara. 

 

Efter deras vittnesmål tar Hanna Johansdotters barndomsvän, Hanna Olsson, plats i salen. 

Hon berättar om hur Hanna Johansdotter efter besöket på Möllegården ångrat frieriet men 

att hon blivit övertalad av Per Nilsson. Vid ett nyårsfirande hos Johan Olsson och Hanna 

Andersson som både Per och Hanna närvarat vid ska hon ha frågat sin vän om hennes 

äktenskap med Per varpå Hanna brustit ut i gråt och säger: ”Täck för mig, ty jag vågar ej 

låta Per se, att jag gråter”.  

 

Per Nilsson blir tillfrågad om han mor varit i huset natten mellan den 27:e och den 28:e 

mars. Han svarar att han inte vet men att det kanske är möjligt då flera vittnen uppgett att 

de sett henne där. Han fortsätter dock neka till att hon skulle ha haft någon som helst 

inblandning i mordet. 

 

Grannarna Carl Andersson och Johanna Hansson fördjupar sina vittnesmål om det ljus de 

ska ha sett tändas i huset på Möllegården under mordnatten. Ljuset ska, enligt paret, ha 

varit tänt i ungefär 45 minuter. Denna uppgift dementerar Per Nilsson och säger: ”Vi hade 

endast tänt när vi fodrade hästarne”. När åklagaren noterat att han återigen använt sig av 

vi istället för jag. När åklagaren frågar Per med vilka han menar med vi svarar han: ”Jag 

och Hanna så klart”. Han säger sig själv vara den som folk har sett släppa ut hönsen och 

hämta vatten ur brunnen på mordnattens morgon. Något han nekade till i bekännelsen till 

sin svärfar, Johan Olsson, och Nils Olsson. När han uppmärksammas på det hävdar han att 

han vid den tidpunkten glömt bort det.  
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Han nekar bestämt att han sovit i samma säng som sin mor men när åklagaren läser upp 

Anna Månsdotters erkännande blir han förbryllad och ändrar sin historia. 

 

Lars Vahlström Berättar om hur han strax efter Nils Nilssons död funnit Per Nilsson och 

Anna Månsdotter i samma säng. När han frågat Anna om varför hade hon hävdat att hon 

var mörkrädd. 

 

Anders Olsson berättar om hur han kom till Möllegården den 28:e mars men att huset stod 

tomt. Han hade senare samma dag kommit tillbaka och då funnit Per Nilsson. På fråga 

visste inte Per heller var Hanna Johansdotter var och började leta i huset. När de märkte 

att källarluckan var öppen fann de Hannas livlösa kropp. Anders Olsson hade då i chock 

och sorg ropat. Ropet hade hörts av Anders Andersson Frost som hämtat Jöns Persson och 

dennes dotter Bengta Jönsson. Liket bärs därefter upp och ganska snart upptäcker man 

märkena på hennes hals. Anders Andersson Frost bekräftar Anders Olssons vittnesmål och 

tillägger att då Per Nilsson erkände mordet på sin hustru ska han ha sagt att han strypt 

henne med en snara. Per bekräftar erkännandet men att uppgiften han gav om snaran är 

felaktig. Han kan inte förklara varför han gett den uppgiften. Jöns Persson och Bengta 

Jönsdotter bekräftar Anders Olssons vittnesmål. 

 

Anders Svensson bekräftar sitt tidigare vittnesmål om att Hanna Johansdotter spenderat 

kvällen den 27:e mars tillsammans med honom och hans fru. Hans fru, Anna Edvards 

bekräftar uppgifterna och tillägger att Hanna uttalat sin rädsla och oro att de smed planer 

och att hon inte vågade gå hem. 

 

Makarna H.N. Hansson och Hanna Persson Berättar hur Hanna Johansdotter uttalat att Per 

Nilsson varit kall och föraktat henne ända sedan bröllopet. 

 

Brovakten Per Nilsson Eriksson säger sig ha blivit frågad av Anna Månsdotter om han eller 

någon annan sett henne gå över bron i Yngsjö.   Han hade då svarat att han i alla fall inte 

sett henne.  

 

 

Per Nilsson frågas om hans bekännelse och säger sig då ha sagt att han använt ett vedträ 

men säger att han vill ändra den uppgiften och säger sig istället ha använt en mangelrulle. 
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Något han angivit under rättegången. Varför han vid sin första bekännelse uppgett att han 

använt ett vedträ kan han inte svara på.32 

17:e augusti 1889 

Anna Månsdotter frågas om vittnenas redogörelser. Hon hävdar bestämt att de som säger 

sig ha sett henne på morgonen den 28:e mars ljuger. Hon vill dessutom återigen vidhålla 

att det var Anders Nilsson som knackat på dörren samma morgon. 

 

Anna Tufvesdotter blir första vittne för dagen. Hon hävdar nu sin övertygelse om att Anna 

Månsdotter lämnat hennes hus under mordnatten då så många vittnen sett henne på väg 

från Möllegården på morgonen. Hon påpekar även att Anders Nilsson definitivt inte 

knackat på hennes dörr den 28:e mars. Hon ber Anna Månsdotter berätta sanningen om 

vad hon gjort. Hennes dotter reagerar med ursinnighet och riktar syrliga och hårda ord mot 

sin mor. Anna Tufvesdotter förklara då att dottern alltid varit hård och hatfull.  

Enligt Anna Tufvesdotter har det heller aldrig varit tal om att hennes dotter ska gifta om 

sig efter Nils Nilssons död. 

 

Anna Månsdotter frågas om uppgifterna om att hon och hennes son ofta ska ha delat säng 

svarar hon att det endast hänt ”en två, tre gånger” sedan hennes make dog. Hon påpekar 

att de vittnena som hävdar något annat ljuger. 

 

Rätten har kallat Nils Månsson för att svara på de påståendena om att han och Anna 

Månsdotter planerat giftermål. Han förnekar dess riktighet. Han tillägger att han inte visste 

vem Anna Månsdotter var förrän han fick höra om mordet på Hanna Johansdotter. 

 

Jöns Nilsson berättar han att en kväll, då han varit ute, sett en kvinna på vägen mot 

Möllegården. När han närmade sig kvinnan ska hon ha flytt från stigen. Han säger sig inte 

minnas exakt vilken kväll det var men säger sig tro att det antingen var den 26:e eller den 

27:e. Han tror idag att den han mötte kan ha varit Anna Månsdotter. 

 

                                                 
32 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 138 – 191. 
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Anna Månsdotter förnekar det sanna i Jöns Nilssons vittnesmål. Hon tillfrågas varför hon 

och Per Nilsson pratade enskilt i stallet före mordet på vilket hon svarar: ”Det måtte vi väl 

haft lof till, då det var vår egen stall”. 

 

Per Nilsson frågas om Anna Månsdotter var i huset någon gång under mordnatten. Han 

säger att det kanske är möjligt att hon var där men han säger sig inte ha sett henne. Han 

fortsätter förneka hennes inblandning. Han påstår även att han inte delat säng med sin mor 

sedan året hans far dog. 

 

Rätten har även idag kallat Anna Jönsdotter, den som Per Nilsson sagt vara kär i. Hon säger 

sig aldrig ha märkt av Pers känslor. Hon förnekar även att dessa känslor skulle vara sanna. 

 

Osvald Andersson som jobbade på gården för ungefär tio år sedan. Han talar mycket gott 

om Nils Nilsson men beskriver Anna Månsdotter som grovordad, hård, hatfull och ytterst 

elak mot såväl gårdens arbetare som sin make. 

 

Bengta Nilsdotter jobbade på gården mellan den 24:e oktober 1884 till den 24:e oktober 

1885. Hon berättar att Anna Månsdotter var mycket svår, misstänksam och att hon ofta 

grälade. Hon berättar även att hon den första tiden sov i samma rum som Per Nilsson och 

Anna Månsdotter men blev av Anna befalld att sova i källaren. Hon framhäver dock att 

Per och Anna delade säng under hela tiden Bengta Nilsdotter jobbade där. Hon bekräftar 

också uppgiften om frieriförsöken samt att Per Nilsson blev förlovad med en flicka från 

Rinkaby vid namn Kjersti Qvick men att hon hade ångrat sig då hon uppmärksammade 

Anna Månsdotters elakhet och att Per styrdes av henne. 

 

Grafve-Karnas brorsdotter, Johanna Andersson, berättar vagt om Hanna Johansdotters 

besök och om örngottet som hon tog dit. Hon uppger också att Anna Månsdotter besökte 

Grafve-Karna två gånger 1889. 

 

Per Nilsson vidhåller att han på mordnatten haft ett ljus tänt men att det bara ska ha varit 

tänt i ungefär 10 minuter. Att Carl Andersson uppgett att ljuset varit tänt i ungefär 45 

minuter förkastar han som lögn.33 

                                                 
33 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 192 – 202. 
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7:e september 1889 

Dagens första vittne är Lasse Nilsson som berättar om ett av Anna Månsdotters besök hos 

Grafve-Karna. 

 

Rätten har även kallat Kjersti Qvick som en gång varit förlovad med Per Nilsson. Hävdar 

dock att hon och Per ett tag hängde ihop men att det aldrig var något bestämt prat om 

äktenskap. Hon bekräftar annars Bengta Nilsdotters vittnesmål vad det gäller henne. 

 

Anna Månsdotter ungdomsvän, Karna Hansson, beskriver Anna Månsdotters äktenskap 

med Nils Nilsson som bra och lyckligt. Hon tillägger dock att Anna kunde bli ”rysligt 

stygg, då hon blef ond.” Till en början hade Anna talat väldigt gott om Per Nilssons 

giftermål men strax efter jul ändrades tonen och Anna talade värre och värre om Hanna. 

Hon delger rätten också att hon misstänker Annas delaktighet. 

 

Per Nilsson hörs om mordnatten och säger att han mördade sin hustru mellan 03:00 och 

04:00 på morgonen den 28:e mars. Trots att åklagaren upplyser Per om att solen inte gick 

upp förrän vid 06:00 den dagen och att det inte varit något månljus på natten vidhåller Per 

att han inte hade något ljus tänt under mordet. Inte heller tände han ljus när han klädde 

kroppen. Han fortsätter neka till sin mors inblandning. 

Han säger sig ha legat i stallet det år som Bengta Nilsdotter arbetade på gården men medger 

senare att han sovit på soffa. Efter att Bengtas vittnesmål läses upp ändrar han sin utsago 

igen och medger att han delade säng med sin mor men nekar bestämt till att de skulle ha 

bedrivit otukt. 

 

Anna Månsdotter ställs samma fråga och påpekar att hon och Bengta Nilsdotter delade 

säng och att Per Nilsson sovit på soffan. När Pers vittnesmål läses upp för henne säger hon: 

”Om så skulle vara som Per sagt, så måtte vi väl ha rätt att ligga, hvar vi vilja i vårt eget 

hus”. Hon nekar fortfarande att hon skulle vara inblandad i mordet och att hon skulle 

bedrivit otukt med sin son.34

21:a september 1889 

                                                 
34 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 203 – 216. 
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Hanna Mårtensson är den första att vittna för dagen. Hon jobbade som piga på Möllegården 

från julen 1883 och nästan ett år framåt. Hon berättar om hur ondsint Anna Månsdotter var 

och att hon var mycket tillgiven Per Nilsson som allt som oftast rättade sig efter sin mor. 

Precis som Bengta Nilsdotter sov hon till en början i soffan i stugan medan Per och Anna 

delade säng för att sedan bli tillsagd av Anna Månsdotter att sova i källaren. Samma 

vittnesmål ger Anders Persson som jobbade på gården mellan 1885 och 1887 som ofta såg 

Per och Anna dela säng. Även Ola Nilsson som ofta vistades på Möllegården bevittnade 

Per och Anna dela säng. Han uppger även att han då påpekat det opassande för Per Nilsson 

hade han blivit förlägen och tyst. Den enda av de vittnen som under 1880-talet någon gång 

arbetat på gården som inte hävdar att de delade säng är Anna Trulsdotter som jobbade på 

gården från juli till november 1888. Elna Håkansson som arbetade på Möllegården 1882 

har inget att delge när det gäller incestryktena men hon uppger att Anna Månsdotters och 

Nils Nilssons äktenskap var bra men att Anna Månsdotter ofta hade ett svårt humör. 

 

Per Nilsson kan inte bestrida de tidigare anställdas vittnesmål då han säger sig inte minnas 

den tiden. Han nekar dock till att han ska ha bedrivit otukt med sin mor samt hennes 

inbladning i mordet. Åklagaren lyfter misstanken om att Anna Månsdotter tagit emot en 

”helig ed” av Per Nilsson i fängelset i Fjälkinge då de spenderat natten ensamma där. Per 

förnekar misstankens riktighet och menar att de inte pratade med varandra i Fjälkinge. 

 

Anna Månsdotter hävdar att de vittnena som sagt att Per Nilsson sov tillsammans med 

henne ljuger. När åklagaren lyfter samma misstanke om löftet som Per Nilsson ska ha gett 

Anna om att inte förråda henne förnekar hon att ett sådant löfte ska ha getts. Åklagaren 

frågar då om de pratat alls i Fjälkinge på vilket hon svarar att de säkert samtalade men hon 

minns inte om vad. 

 

Under åklagarens slutplädering klarlägger han att oavsett om otukt bedrivits är det i hög 

grad opassande och oanständigt för mor och son att dela säng. Han menar även på att då 

de både anklagade gett osammanhängande uppgifter och ibland rena osanningar är det 

tydligt att de både sökt dölja någonting mer än bara att de delat sovplats. Han fastslår att 

de på grund av den otillåtna kärleken till varandra försökt hitta en hustru åt Per Nilsson 

men att de tvingats söka längre och längre bort på grund av Anna Månsdotters dåliga rykte. 

När Per slutligen gifte sig med Hanna Johansdotter upphörde dock inte hans kärlek till sin 
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mor. Ett tecken på detta är att per Nilsson och Hanna Johansdotter aldrig fullbordade sitt 

äktenskap, något åklagaren utpekar Anna Månsdotter för att ha avrått honom att göra.  

Åklagaren lyfter även misstankarna om att Hanna Johansdotter ska ha kommit på dem då 

de bruket sin ”skändliga kärlek” då hon uttalat oro och farhågor för flera av de hörda 

vittnena. Det är detta som skulle vara motivet för att de båda skulle beröva henne livet. 

Han utpekar Anna Månsdotter som den drivande i beslutet om mord på grund av hennes 

svartsjuka och beryktade temperament samt Per Nilssons rykte som snäll och beskedlig 

inte vara en person som skulle kunna vara drivande till mord. Han yrkar på att hela 

scenariot för mordet är skapat av Anna Månsdotter då hon medvetet visat sin mors grannar 

att hon uppehöll sig hos sin mor. Hennes skyldighet bevisas genom att hon förkastar de 

vittnesmål som sett henne på samt på väg ifrån Möllegården som lögner. Åklagaren menar 

att om hon varit oskyldig hade hon inte behövt dölja att hon befunnit sig i Per Nilssons och 

Hanna Johansdotters hem. Att Per Nilsson hävdar att han själv klätt Hanna Johansdotter 

efter hennes död är ett orimligt skeende. 

Han ger även skäl till varför Per Nilsson lämnat osammanhängande och osanna 

bekännelser då han för det första känner skam för sin relation till sin mor samtidigt som 

han hyser en obegränsad kärlek till henne. Det är även därför som Per Nilsson ensam tagit 

på sig brottet. Dock kvarstår faktum att Per Nilsson står skyldig för mord och åklagaren 

yrkar därför att Per Nilsson döms till döden för sitt handlande. Detsamma straffet bör, 

enligt åklagaren, falla på Anna Månsdotter.35 

Villands häradsrätts  
första utslag 

Per Nilsson och Anna Månsdotter frias från anklagelserna om att de bedrivit otukt med 

varandra. Rätten finner att bevisbördan inte är tillräckligt stark för en fällande dom.  

Rätten finner Per Nilsson i enlighet med sitt erkännande skyldig till planerat och utfört 

mord på sin hustru Hanna Johansdotter genom kvävning. Rätten finner även Anna 

Månsdotter skyldig för planering och medhjälp till mord och dömer henne mot sitt 

nekande.36 

Återförvisning 26: oktober 1889 

                                                 
35 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 217 – 235. 
36 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 235 – 240. 
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Anna Månsdotter skriver i ett brev till kungen och hovrätten över Skåne och Blekinge att 

hon där vill ge hela sanningen. Hon nämner att Per Nilsson berättade om sina mordplaner 

för henne. Hon avrådde honom inte utan när de igen talade om planerna kom de överens 

om att utföra mordet följande natt. Där bestämdes även att hon skulle komma till gården 

på natten för att hjälpa honom. När hon kom till Per Nilssons stuga den natten och säger 

sig då bevittna Per utföra dådet utan att hon kunde eller försökte hindra honom. Hon säger 

sig därefter ha hjälpt Per med att klä Hanna Johansdotter samt placera kroppen i källaren. 

Hon ska efter det städat och ställt iordning för att undanröja bevis för att sedan återvända 

hem till sin mor där hon låtsades ha tillbringat hela natten.  

 

Anna Månsdotter hörs angående det nya erkännandet. Hon säger att tankarna på mord 

uppstod i henne vid julen 1888 med anledning av att Hanna Johansdotter ska ha känt till 

Anna Månsdotters och Per Nilssons kärleksrelation. Hon nämner att Per till en början var 

negativ till mordplanen men att han snart ändrat uppfattning. Hon nämner också att det 

slutgiltiga beslutet fattades av Per och Anna i stallet den 27:e mars. Hon nämner i rättssalen 

att det var hon som ströp och slog Hanna Johansdotter med mangelrullen medan Per 

Nilsson fodrade hästarna i stallet. Per ska senare hjälpt till att klä kroppen samt förflytta 

den till källaren. Hon erkänner också att hon och Per bedrivit otukt och att det är hennes 

kärlek till Per tillsammans med Hanna Johansdotters misstankar om den samma som fick 

henne att utföra brottet. Hon tar dessutom på sig skulden för deras brottsliga kärlek och 

säger sig ha förlett sonen till incest.  

Hon ändrar dock sin erkännelse och tillbakavisar uppgiften om att hon berättade för Per 

Nilsson om planerna utan menar på att Per under tiden som han fodrade hästarna inte visste 

om att hon själv var i full gång med att mörda Hanna Johansdotter. Uppger nu istället att 

förutom påklädning och förflyttning av kroppen var Per Nilsson inte delaktig i mordet. 

 

Per Nilsson fortsätter däremot att bestämt neka till anklagelserna om otukt samt moderns 

inblandning. När rätten därefter läser upp Anna Månsdotters nya erkännande blir han 

villrådig och erkänner till slut hennes erkännande som riktigt.37 

Villands häradsrätts  
andra utslag 

                                                 
37 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 241 – 251. 
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Häradsrättens utslag utpekar Anna Månsdotter till att ha förlett sin son, Per Nilsson, till att 

bedriva otukt strax efter att Nils Nilsson avlidit 1883. Anna Månsdotter ska ha, efter att 

Hanna Johansdotter delgivit sin medvetenhet om deras relation, bestämt sig för att röja 

Hanna Johansdotter ur vägen. Hon ska ha på natten den 27:e mars tagit sig till Möllegården 

och undertiden Per Nilsson varit i stallet strypt Hanna Johansdotter tills hon avlidit. Per 

Nilsson ska därefter kommit in i stugan och sett vad som skett och därefter hjälpt sin mor 

att klä kroppen samt placera den i källaren med avsikt att undanröja bevis.  

Anna Månsdotter döms till livstids straffarbete för sedlighetsbrott och för mord dömd till 

avrättning.  

Per Nilsson döms för sedlighetsbrott till straffarbete i två år och nio månader samt för 

delaktighet i mordet på Hanna Johansdotter till fängelse i sex månader och tre års 

straffarbete. 38 

Återförvisning 4:e december 1889 

Efter domen skriver Anna Månsdotter ytterligare ett brev till kungen och hovrätten över 

Skåne och Blekinge. Hon skriver där att hon några dagar innan mordet pratat med Per 

Nilsson om att ta Hanna Johansdotter ur daga och att de då överenskommit om att mörda 

hans fru. Hon vidhåller att de i stallet den 27:e bestämde att det skulle ske kommande natt. 

Hon säger sig själv vara den som kommit med förslaget och Per Nilsson vara den som gott 

med på det. Hon berättar sedan hur hon på natten tog sig till Möllegården och gick in i 

stugan. Per hade sedan lagt sig över Hanna Johansdotter och höll fast henne samtidigt som 

Anna Månsdotter tagit ett stryptag om Hannas hals och hållit kvar tills hon var övertygad 

om att hon dött. De hade sedan klätt kroppen och Per Nilsson hade slagit Hanna 

Johansdotter i huvudet med mangelrullen. De lade henne sedan i källaren. Motivet bakom 

mordet skriver hon var att Hanna Johansdotter och hennes far, Johan Olsson, försökte få 

Per Nilsson att sälja gården samt att Hanna Johansdotter visste om förhållandet mellan Per 

Nilsson och Anna Månsdotter. 

 

Per Nilsson tar plats i rättssalen och uppger att mordplanerna smeds mellan den 23:e och 

25:e mars då Anna Månsdotter var på besök på Möllegården. I stallet den 27:e bestämdes 

när mordet skulle ske. Han uppger att han på mordnatten släppte in Anna Månsdotter utan 

att hans fru vaknade och att han då tände ett ljus som han kort efter släckte. Han sedan höll 

                                                 
38 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 251 – 254. 
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fast Hanna Johansdotter medan moderns ströp henne. Åklagaren upplyser bristerna i vad 

han kan ha sett då det den natten utan tända ljus ska ha varit helt beckmörkt i rummet. Per 

Nilsson verkar inte kunna svara. Han säger sig ha känt smärta och sorg efter att Hanna 

Johansdotter dött. Han uppger att slaget med mangelrullen efter att Hanna Johansdotter 

dött var för syns skull. Åklagaren förklarar då att skadorna av mangelrullen, enligt 

obduktionen, inte kan ha skett efter Hanna Johansdotter dött. Han blir då osäker på om 

slaget med mangelrullen skedde innan eller efter att de klätt kroppen men hävdar bestämt 

att det var efter hon dött. 

När åklagaren frågar om erkännandet av incest hävdar Per Nilsson att det inte skedde innan 

faderns död. 

 

Anna Månsdotter säger att de inte talade om mordet i stallet den 27:e. Hon hävdar också 

att det var släckt i huset när hon ankommit till Möllegården varpå hon snabbt ändrar sig 

och säger att det visst var tänt. Hon menar på att Per Nilsson slog före det att hon ströps. 

Under strypningen hävdar hon först att båda ströp men efter att åklagaren informerar att 

märkena efter enbart en hand synts på halsen ändrar hon sig och säger att Per Nilsson höll 

henne medan Anna Månsdotter ströp. 

När åklagaren frågar om hennes erkännande vad det gäller hennes och sonens otukt hävdar 

hon till en början att det inte skedde förrän hennes make, Nils Nilsson dött men efter längre 

utfrågning bryter hon ihop och erkänner att det även hände innan maken dött. 

 

Per Nilsson hämtas för ytterligare utfrågning och vidhåller att ljuset i rummet när mordet 

skedde var släckt samt att slaget med mangelrullen skedde efter strypningen. Han kan, så 

vitt han minns, inte bekräfta att han bedrivit otukt med Anna Månsdotter under faderns 

levnadstid.39 

Fortsatt återförvisning  
21:a december 1889 

Anna Månsdotter berättar att de under hennes besök mellan den 23:e och 25:e hade kommit 

överens om att Per Nilsson ensam skulle ta på sig skulden utifall brottet uppdagades. Han 

ska under vistelsen i Fjälkinge, natten mellan 2:a och 3:e april, förnyat detta löfte. Hon tar 

                                                 
39 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 255 – 276. 
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dessutom på sig skulden för att ha förlett Per Nilsson till att bedriva otukt flera år före Nils 

Nilssons död. 

 

Per Nilsson säger sig aldrig varit medveten om att Hanna Johansdotter kände till kärleken 

han hyste till Anna Månsdotter. Han hävdar fortfarande att tiden för mordet bestämdes i 

stallet. Dessutom ger han uppgifter om att han säkert vet sig ha slagit Hanna Johansdotter 

efter det att hon blivit klädd samt att ljuset var släckt. Han kan dock inte säga hur gammal 

han var när förhållandet med Anna Månsdotter började.40 

Fortsatt Återförvisning  
4:e januari 1890 

Anna Månsdotter hävdar att det var bestämt att Hanna Johansdotter för att döva henne 

skulle slås innan strypningen och att mangelrullen skulle användas som tillhygget. Hon 

utpekar Per Nilsson som den som slog Hanna Johansdotter. När åklagaren frågar om 

hennes av vittnena påstådda mörkerrädsla hävdar hon att hon inte besitter någon sådan 

rädsla. 

Per Nilsson utfrågas om den överenskommelse paret ska ha gjort där Per skulle ta på sig 

skulden. Han hävdar att någon sådan överenskommelse aldrig ägt rum.41 

Fortsatt Återförvisning  
25:e januari 1890 

Nils Nilssons bror, Anders Nilsson, lämnar sitt vittnesmål via brev. Han beskriver i brevet 

att han av sjukdom inte kan närvara men vill via brevet avlägga sitt vittnesmål. Han skriver 

att Anna Månsdotter och Nils Nilsson hade ett mycket gott äktenskap samt att han varit 

helt ovetande om kärleksförhållandet mellan Per Nilsson och Anna Månsdotter. Han säger 

sig vara säker på att Nils Nilsson inte heller visste om deras relation. Även Anders 

Månsson, Anna Månsdotters bror, talar om Annas och Nils äktenskap som gott.  

 

Anna Månsdotter återberättar mordnatten och ändrar här sin tidigare utsago om att hon, 

när han ankommit till Möllegården, knackat på dörren till stugan. Hon uppger nu att hon 

väntade på gården tills Per Nilsson kom för att fodra hästarna. Hon ändrar sin berättelse 

                                                 
40 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 277 – 288. 
41 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 289 – 301. 
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ytterligare och påstår nu att slaget från mangelrullen kommit efter det att de klätt Hanna 

Johansdotter. Alltså efter döden.  

Hanna Johansdotter hade, vad hon vet, aldrig iakttagit dem när de bedrivit otukt samt att 

hon inte vet hur Hanna kunde vetat om deras relation. 

 

Nästa vittne är Per Nilsson42 som arbetade på gården 1874. Han talar om Nils Nilsson som 

en ordentlig karl och säger sig inte vetat om att Anna Månsdotter och Per Nilsson43 bedrivit 

otukt. 

 

Innan rätten beslutar om utslag informeras Anna Månsdotter om att ändringar i 

bekännelsen inte är för sent om Per Nilsson är oskyldig. Åklagaren säger: ”det gäller 

sonens hufvud”. Anna svara snäsigt: ”Det må det gerna gälla”.44 

Villands häradsrätts tredje utslag 

Häradsrätten utpekar Anna Månsdotter som den som förlett Per Nilsson till att bedriva 

otukt med henne redan några år innan hennes makes, Nils Nilssons död den 23: juni 1883. 

Detta brottsliga förhållande ska ha fortsatt även efter det att Per Nilsson gift sig med Hanna 

Johansdotter den 15: november 1888. Anna Månsdotter utpekas vidare som den som 

utformat planen och föreslagit den till Per Nilsson. De ska båda därefter fattat beslut om 

att mörda Per Nilssons fru, Hanna Johansdotter, och tillsammans utfört dådet natten mellan 

den 27:e och 28:e mars. Anna Månsdotter ska med ena handen gripit tag om Hanna 

Johansdotters hals och strypt henne tills Hanna Johansdotter mist livet. Under tiden ska 

Per Nilsson legat tvärs över Hanna Johansdotter för att hindra henne att göra motstånd. Per 

Nilsson ska sedan varit behjälplig med att klä Hanna Johansdotter för att sedan lägga 

kroppen i källaren. Anna Månsdotter döms för otuktsbrott i förening med hor45 till livstids 

straffarbete och för mord till döden genom avrättning. Per Nilsson döms för otuktsbrott i 

samband med hor till straffarbete i fyra år och för mord till döden genom avrättning.46 

Nådeansökningarna 

                                                 
42 Denna Per Nilsson är inte den samme Per Nilsson som står anklagad. 
43 Denna Per Nilsson är den som står anklagad. 
44 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 302 – 310. 
45 I förening med hor innebär sexuellt umgänge vid sidan av äktenskap. 
46 Rättegångsprotokoll från Villands häradsrätt. Sid. 310 – 313. 
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Både Anna Månsdotter och Per Nilsson skickar brev för att ansöka om nåd. Breven skrivs 

via ombud. Ombudet är dock inte undertecknad. I Anna Månsdotters brev står det att hon 

inte på något sätt vill förringa sina brott men ger ytterligare ett nytt motiv till mordet. Då 

löftet om att Johan Olsson skulle för pengar lösa ut henne från gården inte till fullo hölls 

kände hon sig tvingad att stanna kvar på Möllegården vilket resulterade i Hanna 

Johansdotters förakt till sin svärmor. Det står även skrivet att hon finner sig behöva ett helt 

liv för att sona sina synder och att dödsstraffet då inte ger den möjligheten.  

 

I brevet om Per Nilsson står det att han inte kunnat vara stark nog för att förhindra brottet 

samt saknat den moraliska styrkan att kunna få ett slut på förhållandet med sin mor, Anna 

Månsdotter. Ett förhållande han blivit förledd till av modern. Vidare står det ytterligare om 

vilken person han ansågs vara innan mordet.  

Resultat & Analys 

Rättsprocessen i sig är allmänt ganska kaotisk. Erkännanden och bekännelser avlöser 

varandra och varierar i konsekventhet. Ingen av de bekännelser som Anna Månsdotter ger 

stämmer ihop med de bekännelser Per Nilsson ger och vice versa. Inte heller stämmer de 

ihop med varandra.  Hela 57 personer vittnade i häradsrätten i en mordutredning där ingen 

bevittnat själva mordet. Hur kommer det sig då att man hade så många vittnen? Redan från 

första rättegångsdagen börjar man söka svar på vilka typer av människa de båda anklagade 

är. I princip vartenda vittne blir utfrågade om Pers och Annas respektive rykte i byn varav 

så gott som alla tillfrågade ger samma respons. Per är snäll, ärlig, rättvis, etc. Anna är 

istället grym, hård, argsint och rent av elak. De egenskaper som fastställs i Annas identitet 

är måhända inte lika eftertryckliga som att hon skulle innefattas av den stereotypa manliga 

våldsbejakande kulturen. Det är i vittnenas utsago dock i den mån att det är märkbart hur 

de typiska kvinnliga egenskaperna tas ifrån henne. Flertalet vittnen har fått känna av eller 

bevittnat Annas otyglade och aggressiva vrede. Däremot sägs inte ett ont ord om Per. Inte 

ett enda ont ord yppas av något vittne. Istället uttalar sig flera om att han absolut inte kan 

ha utfört mordet själv. Ingen av vittnena uttrycker någon form av misstänksamhet gentemot 

Per som ensam gärningsman i något avseende. Övertygelsen om att någon förlett honom 

till att begå mordet infinner sig i rättssalen redan från början. Yngve Lyttkens når en 

likartad slutsats om Per Nilsson. 
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Alla vittnen var ense om att Per var snäll och godmodig. Dessutom var han mycket 

skötsam och arbetade träget på sin gård. Han missbrukade heller aldrig sprit. Han hade 

på det hela taget icke de egenskaper som skapar en mördare. (…) Varken domstolen 

eller ortsbefolkningen ville sätta tro till att han var en brutal mördare. Om han hade 

någon del i mordet ansåg man, att det i så fall berodde på att han var ett viljelöst redskap 

i sin mors hand.47 

 

Även Hanna Olsson framställer, i sin redogörelse för Yngsjömordet, Per Nilsson som en 

man fylld av ånger för sin gärning efter det att han har släppts från Långholmen 1913. Hon 

lyfter fram en artikel från Kristianstadsbladet från 40-talet där landsfiskalen i Åhus skrivit 

ett referat av Yngsjömordet. I artikeln skriver han att Per väldigt ofta besökte kyrkogården 

i Brösarp där ska han i regel länge stannat kvar vid Hannas Johansdotters grav. Olssons 

slutledning om Anna Månsdotter som en kvinna som bryter den rådande maktstrukturen 

och på så sätt tar sig manliga drag gör sig synbar även i rättegången då hon av både vittnen 

och åklagare ges genuint maskulina karaktärsdrag.  

 

I Anja Petersens studie framgår den stereotypa bilden av den kriminelle som aggressiv, 

våldsbejakande och, i synnerhet, man. Den stereotypa bilden av offret som den försakade 

och harmlösa kvinnan. Även när kvinnan var den som var den skyldige kläddes hon även 

då i en offerroll.48 I rättsfallet kring Yngsjömordet kastas de rollerna om. Pers egenskaper 

gör att det blir han som blir iklädd gestalten av den skyldiga kvinnan. Per är, trots sin 

skyldighet i dådet, också ett offer för sin mors psykologiska och emotionella påverkan som 

fortgått ända sedan han var barn. För att återkoppla till Emma Eriksson som hänvisar till 

att kvinnor, i egenskap av gärningsman, blir klädda i offerroll och tilldelas i mycket större 

utsträckning än män förmildrande omständigheter.49 Per Nilsson blir den som på grund av 

förmildrande omständigheter slipper avrättning bland annat för att han anses vara ett offer 

för sin mors påtryckningar. Häradsrätten anser alltså att Per blivit förledd av sin mor både 

till att bedriva otukt och begå mordet. Men hans förmildrande dom grundar sig också i den 

person han betraktas vara. Han är en brottsling som är ett offer för omständigheterna och 

för sin mors ondskefulla sinne. Precis som Petersen menar på är synen på en kvinnlig 

våldsbrottsling. Anna Månsdotter framställs i sin tur som våldsam till sin natur, aggressiv 

och empatilös. Precis som synen på den våldskriminella mannen. Alltså stämmer Petersens 

                                                 
47 Lyttkens (1951). Sid. 177. 
48 Lövkrona (red.) (2015). Sid. 188 – 190. 
49 Eriksson (2015). Sid. 44. 
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teori men dock med en betydelsefull skillnad. Samma karaktärsdrag som Petersen ger en 

manlig och en kvinnlig gärningsman ger också Villands häradsrätt när de karaktäriserar 

Per och Anna. Skillnaden ligger i vem som blir den genustypiske manliga gärningsmannen. 

Hon blev en han och han blev en hon. 

Reflektion 

Innan jag påbörjade min undersökning hade jag flera frågetecken kring händelsen i Yngsjö 

1888. Det är väl också det som är tanken med att välja ett ämne att undersöka, för de 

frågetecken man har ska ju redas ut när man på djupet undersökt en händelse. Så är inte 

fallet med den här händelsen. Några av de frågetecken jag hade innan är fortfarande kvar. 

De flesta har väl på olika sätt besvarats men när undersökningen nu är klar finner jag själv 

att jag har ännu större ovisshet när det gäller fallet. Den största av dem alla: Hur gick 

mordet till? Både Per Nilsson och Anna Månsdotter ger flertalet olika bekännelser om hur 

mordnatten utspelade sig och vilken roll respektive spelade. Om man skulle räkna varje 

gång de ändrar något i sina bekännelser som en ny bekännelse skulle antalet olika 

bekännelser förmodligen nå ett tiotal var. Vi kan ta ett exempel, var det, när mordet skedde, 

tänt eller släckt i rummet? Den simpla frågan om ljusförhållanden är ännu inte utredd. Per 

hävdar bestämt att ljuset var släckt men med tanke på att klockan var mellan 03:00 och 

04:00 samt att det inte var något månljus den natten bör innebära att det borde varit kolsvart 

i rummet. De flesta har nog någon gång klätt på sig utan att tända lampan och senare 

upptäckt att man tagit på sig två olika strumpor. Tanken då att lyckas klä på en annan 

människa i totalt mörker verkar i det närmaste omöjlig. Anna och Per ger inte heller samma 

uppfattning om när slaget med mangelrullen kom. Anna hävdar att det var innan mordet 

skedde och i uppsåt för att döva Hanna medan Per med beslut - samhet hävdar att det var 

efter mordet. Något han fortsätter hävda efter det att åklagaren läst upp utlåtandet från 

obducenten. Om det bara hade varit två eller tre mindre uppgifter som gått isär hade det 

kunnat överses som bagateller. Det är dock inte två eller tre saker. Det är istället väldigt 

sällan de faktiskt når konsensus. Bara när Anna ankommit till gården uppger hon själv tre 

berättelser medan Per uppger två. De ändrar sig in i det sista om flertalet tidigare sagda 

uppgifter. Jag misstror inte utredningen. Det finner sig utifrån rättegångsprotokollen 

uppenbart att Anna och Per tagit livet av Hanna. Om lampan var släckt eller inte, om 

mangelrullen användes före eller efter, eller om Anna knackade på dörren, steg in utan att 

knacka på dörren eller väntade på Per utanför huset är väl inte särskilt relevant för de 
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inblandade. Men man blir förbryllad när just dessa irrelevanta inslag är så 

osammanhängande. Den stora frågan är inte om rummet var upplyst, om mangelrullen 

användes före mordet eller vad Anna gjorde när hon kom till gården. Den stora frågan är 

varför deras berättelser är så osammanhängande. Varför når de aldrig konsensus? 
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