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Kronojägare mördad
Anders Mörk föddes i Tunhem 1800. Han var gift med Anna Lovisa Höglund född i 

Borås 1801. De hade sju barn, fem döttrar och två söner födda mellan 1826 och 1844; 
tre var ännu hemma. De bodde på kronojägarbostället Toltorp på Hunneberg. Mörk 
ansågs allmänt som en driftig och hederlig karl. Rättegångsprotokoll ligger till grund 
för berättelsen. Alla personer, avgörande händelser och faktorer, platser och tider är 

verkliga. Endast en för fallet oväsentlig, sammanbindande handling är tillförd.

Vi skriver den 15 maj 1848. Kronojägaren 
Anders Mörk har just avslutat kvällsma-

ten och torkar sig om munnen med baksidan 
av handen. Han ber Anna Lovisa ställa i ordning 
britsen i kammarn i bagarstugan, där han bru-
kade sova några timmar när han skulle ut på sina 
nattliga jaktbevakningar. Anna Lovisa var orolig: 
- ”Ska du ut efter den där Sjoadrängen nu igen, 
de kommer att sluta me e olycka. Du sa själv att 
han var alldeles vettvillig när du försökte ta av 
’an bössa förra gången”.  – ”Du ska inte va orolig 
Anna. En kronojägare har lagligt skydd”. 

Anna Lovisa var inte lugnad. Även om ingen 
kommit till skada under de tjugofem år Anders 
varit kronojägare på Hunneberg, släppte inte 
hennes oro. Hon var visserligen stolt över hans 
nit och plikttrohet, men samtidigt fanns där en 
känsla av att hans bryska sätt var en fara.

Vid tolvtiden var Anders färdig för avfärd. Han 
hade sett över slaglåsbössan, fyllt på hagelpung, 
tändhattshorn och kruthorn. Haglen stöpte han 
själv, men tändhattar och krut var köpes. En ny-

byggd riskoja ute på Lagge Mosse hade gjort ho-
nom misstänk-sam. Han tog Laggavägen  för att 
komma in på mossen norr ifrån där den öppna 
spelplatsen låg. Vid Grålagg skällde en hund, 
men det gjorde de jämt på de vargar som nat-
tetid strök runt gårdarna.

Framme vid mosskanten slog han sig ner på 
ett vindfälle. Det var ännu inte skjutljust och or-
rarna hade inte vaknat. På den lilla myrholmen 
femtio meter ut fanns den ris-koja han upptäckt 
några dagar tidigare. Med en öppning mot spel-
platsen anade han dess ändamål. Tvärs över den 
öppna mossen, en kilometer bort, låg torpet Sjoa 
ett par hundra meter upp i den glesa slyskogen. 
Där bodde drängen som Anna Lovisa varnat för 
och bett honom vara på sin vakt mot. Drängen, 
en brorson till torparen, var  en otrevlig vildba-
sare och slarver, som Mörk flera gånger tagit på 
bar gärning med både tjuvjakt och virkesstöld. 
Även om han kände en viss oro för repressalier, 
slog han bort dem. Den drulen ansåg han sig 
vara vuxen.

MORDET PÅ LAGGE MOSSE

Göran Söderström
Gick ut Skogis 1940 och anställdes i Domänverket. Var skogsdi-
rektör i Västra Regionen 1960 till 1981. Han arbetade internatio-
nellt i Swedforest 1969 till 1986. Är aktiv i hembygdsrörelsen och 
har bla fått Vänersborgs kulturpris.
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Att han var vid Lagge Mosse, som låg utom 
bevakningen, hans tjänstgöringsområde, var ty-
piskt för Anders Mörk. Hans hat mot tjuvjägare 
och virkestjuvar medförde ibland att han över-
skred sina befogenheter. Han måste därför ha 
varit säker på att det var tjuvjakt på gång. Kanske 
trodde han att det välkända orrspelet på mossen, 
som utan tvivel hördes upp till Sjoa, skulle vara 
ett oemotståndligt lockbete för drängen. 

När Mörk funderade över andra miss-
tänkta kojbyggare hade han flera att välja på, 
men innerst inne var han övertygad om att det 
var drängen som varit framme. För att komma 
osedd till kojan måste han passera intill där 
Mörk väntade. Nu skäller hundarna vid Grålagg 
igen. Mörk reser sig försiktigt och kryper ihop 
bakom några granbuskar. I det svaga vårljuset 
ser han en figur smyga fram. Mörk lägger sig 
ner. Knappt femtio meter kvar, mannen stannar, 
spanar och lyssnar, hukar och smyger ljudlöst ut 
över mossen till kojholmen.

I sin plan hade Mörk tänkt överraska boven 
redan vid mosskanten, men inför det skugglika, 
ljudlösa uppträdandet, hade han kommit av sig. 
Nu måste han själv ta sig ut till kojan. Han drar 
sig inåt skogen och tillbaka, så att han inte skall 
synas från koj-öppningen och smyger försiktigt 
ut till strax bakom kojan. Han väntar. De första 
orr-tupparna hörs gurgla borta från björkarna 
i mosslaggen. Det brakar när de lättar ur träd-
kronorna. Ett tjugotal tuppar börjar spela på det 
öppna mossflaket, ännu utom skjuthåll från ko-
jan. Flera tuppar kommer till, snart är de inom 
skotthåll. Vid första skottet rusar Mörk fram och 
ropar: - Lägg ifrån dig bössan och kom ut. Han 
står på helspänn. Ännu ett skott faller.

Hemma på bostället har Anna Lovisa fått 
iväg de två äldre barnen till skolan i Flo, den 
yngsta leker med några träklossar på köksgol-
vet. Hon är ifrån sig av oro. Är det Sjoadrängen 
han är efter kan det sluta olyckligt. Ända sedan 
han var dräng hos dem hade hon tyckt illa om 
honom. Han var lat och uppstudsig och Mörks 
heta humör och hårda bestraffningar hade bara 
gjort saken värre. Han hade fått låna pengar en 

gång, men när Mörk drog av det på lönen hade 
han svurit och klagat högljutt, vilket renderat 
honom en rejäl örfil. Drängen hade fått ett ra-
serianfall och skrikit att han skulle hämnas, att 
Mörk borde ha stryk och att han skulle se hjär-
teblodet på honom. Efter det hade han fått sluta. 
Ingrid i Lagga hade senare berättat att han sagt 
att han skulle knäppa Mörk. 

Han hade fått arbete hos sin farbror på Sjoa, 
men fortsatt med både tjuvskytte och virkesstöl-
der. Två gånger hade Mörk tagit bössan från ho-
nom och en gång hade han slagit omkull Mörk 
och tagit tillbaka vapnet. Han hade också fått 
böta för tjuvjakt på angivelse av Mörk. Anna Lo-
visa kunde heller inte glömma när drängen med 
några kumpaner varit nere och festat på Mun-
kestens gästgivaregård förra valborgsmässoaf-
ton. De hade kommit upp till Toltorp för att göra 
upp, men där hade varit för mycket folk samlat 
till fest. Efter skrän och hotelser hade de dragit 
vidare. Anna Lovisas oro stod på fast grund.

Det närmar sig frukostdags vid sextiden, då 
brukar Mörk komma hem när han varit ute på 
nattbevakning. Anna Lovisa spanar oroligt ner åt 
vägen. Nu borde Anders snart vara här. Det drö-
jer, hon vankar oroligt av och an. Vid middagstid 
är hon säker på att det mest fruktansvärda hänt. 
Hon måste få hjälp. Närmaste grannen är Nils 
Larsson i Mossebo. Hon går Björdalskleven ner 
till gården. Nils gör sig snabbt i ordning; han tar 
med sig sina egna hundar och hämtar Mörks 
för att försöka få upp någ-ra spår. Vid bostället 
träffar de underjägaren Nils Björndal på Kvarn-
backen, som kommit dit när Mörk inte kom till 
planteringen ovanför Flokleven. Han ställer ge-
nast upp för att hjälpa till. Mörk hade sin vana 
trogen inte berättat vart han skulle gå, var-för de 
inskränker sökandet till bevakningen. De följer 
vägarna i hopp att hundarna skall få upp något 
spår. De går Postvägen åt båda hållen, Laggevä-
gen mot Grålagg, Sjoavägen mot Sjoa och Jäm-
nekullevägen mot Trohult. Det var från början 
dömt att misslyckas, jakthundarna bara var in-
tresserade av viltspår.

När Björndal insåg det meningslösa i sökandet 
gick han till Bergagården och bad jäg-mästare 
Smitt organisera ett personuppbåd. Carl Smitt 
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var vikarie för förvaltaren Gustav Segerdahl, 
som  var tjänstledig för uppdrag i Finland. Seger-
dahl hade säkert ställt upp, men Smitt valde att 
dagen efter sända skriftlig anmälan med post till 
kro-nolänsman Rosell i Åse och Viste härad. Ro-
sell var bortrest den 18:e, men återkom den 19:e. 
Skogspersonalen var ju betydelsefulla personer, 
varför han redan på mor-gonen sände budkavle 
med mobilisering av ett större uppbåd. 

På eftermiddagen sammanträffade Rosell 
med Smitt och underjägarna Björndal, Hagelin 
och Tutti. på Bergagården, där de planlade skall-
gången tillsammans. Rosell, den gamle underof-
ficeren, och Smitt, ung oerfaren jägmästare, kom 
på kant med varandra. Smitt ville begränsa sö-
kandet till bevakningen, ”en kronojägare går inte 
utanför sina gränser”, medan Rosell ville arbeta 
förutsättningslöst. Man kompromissade med att 
börja inom bevakningen.

På morgonen den 20:e började skallgången, 
som pågick hela dagen och utsträcktes till allt 
större områden, men Lagge Mosse lämnades 
utanför. Sjoadrängen, som ingick i uppbådet, 
lyckades förhindra att sökandet berörde mossen, 
genom att påstå att Mörk aldrig gick dit, efter-
som den låg utanför hans bevakning. Det var ju 
inte heller populärt i uppbådet att plumsa ge-
nom den blöta mossen. Den 21.a var en söndag, 
då hade uppbådet ledigt, men sökandet återupp-
togs på måndagen den 22.a. 

Det sägs att det var först efter en skolflickas 
iakttagelser som mossen genomsöktes. Tret-
tonåriga Britta, dotter till Anders och Ingrid i 
Lagga, var på hemväg från skolan, när hon såg 
en flock garpar [korpar] segla över mossen. När 
hon kommit hem och berättat vad hon sett, stod 
betydelsen klar för mor Ingrid. Halvspringande 
gav hon sig iväg upp till Toltorp, där en fjär-
dingsman skötte sambandet. Denne sökte upp 
uppbådet, som avbröt sökandet. Rosell och de 
tre underjägarna skyndade till mossen, där kor-
parna vägledde dem till riskojan och Mörks sar-
gade kropp.

Under tiden stannade Ingrid hos Anna Lo-
visa, som satt apatisk på en pall i spishör-net i 

väntan på den fruktansvärda bekräftelsen. Ing-
rid gjorde upp eld och malde ett bra mått av det 
dyra kaffet. När det kokat färdigt hällde hon upp 
i en stor mugg och fyllde på rejält ur en flaska i 
hörnskåpet. Anna Lovisa protesterade och sa att 
sånt dricker hon aldrig, men Ingrid tvingade i 
henne brygden. Ingrid hämtade Mörks gungstol 
i kammaren och hjälpte Anna Lovisa över i den. 
Efter en stund kom den första sömnen på flera 
dygn.

En första undersökning visade att Mörk var 
skjuten genom huvudet, som dessutom var kros-
sat av ett kolvslag. Det var Mörks eget vapen som 
använts. Utanför kojan låg rester av en södersla-
gen bössa, delar till mekanismen, en laddstake 
och en blodfläck-ad, spräckt kolv, medan pipan 
och stocken var försvunna; att delarna hörde till 
Mörks bössa  kunde snart fastställas. Intill skott-
platsen fanns blåfärgat papper till en förladdning 
från ett avlossat skott. Inne i skjutkojan låg hans 
jaktväska, käpp och handskar. Där fanns även 
kruthornet och hagelpungen, som var tomma, 
trots att Mörk, enligt vad Anna Lovisa berättat 
vid förhör, alltid hade dem välfyllda när han gick 
ut. Hon bekräftade även att han stöpte sina hagel 
själv.

Läkaren J M Frykman obducerade den döde i 
likboden vid Flo kyrka med ordnings-mannen 
Nils Larsson och hemmansägaren Anders Jons-
son som vittnen. Vid obduktionen noterades 
skadorna på kroppen, bland annat krutstänk i 
ansiktet från ett skott på nära håll och att huvu-
det därefter erhållit ett svårt slag. 

Rosells fjärdingsmän hade genom gårdsbe-
sök fått fram ytterligare graverande uppgif-ter 
om drängen. Två dagar före mordet hade han 
bjudit ut en tjäder på Nygård, som han sa att han 
hittat, inte skjutit, och i en gård hade han berät-
tat att han varit på Blacke mosse på Halleberg, 
där han skjutit en orre, men också hittat en. Att 
’hitta’ fåglar, färska nog för avsalu, torde vara 
sällsyntare än att hitta nålen i höstacken, kom-
menterade Rosell. Till övriga indicier stärkte 
detta åklagarens bevisföring vid rättegången.

Uppbådets samfällda uppfattning om vem 
som bragt Mörk om livet var genast klar. De 
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kände till alla tidigare händelser: Att han vid 
flera tillfällen tagit Sjoadrängen på bar gärning 
med både tjuvjakt och virkesstöld och anmält 
honom till åtal med böter som följd. Att de hade 
varit i handgemäng när Mörk försökte ta ifrån 
honom bössan, stärkte bara uppfattningen om 
drängens våldsamhet.
När Rosell förhörde deltagarna i uppbådet om 
drängens uppträdande under skallgången kom 
det fram att han varit märkligt pratsam. Han 
hade påstått att Mörk inte blivit skjuten, utan att 
det var en  åverkare som huggit ihjäl honom.  Vid 
ett tillfälle hade han hävt ur sig att det var lika så 
gott att slå ihjäl den fan, för om Mörk fått vitt-
na skulle han fått sitta inne hela sin livstid. Han 
hade även sagt att någon snart skulle slå ihjäl en 
annan kronojägare också. Under en rast, hade 
det spekulerats över vad som kunde ha hänt; 
både olyckshändelse, självmord och mord kom 
upp. När mord nämndes säger drängen plötsligt: 
–”Dom får säga vad dom vill, men jag tar aldrig 
på mig mordet”. Han hade också sagt vid ett an-
nat tillfälle: –”Hittar dom Mörk behövs en lik-
kista”. Underjägare Johan Hagelin berättade, att 
sedan Mörk hittats, hade drängen frågat honom 
om man kunde mista livet för gärningen. Utan 
att han direkt erkänt att han mördat Mörk, an-
såg Hagelin att han "öfver denna gerning varit i 
en qvalfull vånda".

Med bevisen vid brottsplatsen, förhören med 
deltagare i uppbådet och andra bergs-bor, som 
alla berättade om de spända relationerna mellan 
Mörk och drängen och om dennes högljudda 
hotelser, fann Rosell att allt pekade på drängen. 
Även hans egen erfarenhet av dennes uppträ-
dande med försöken att undvika Lagge Mosse, 
gjorde honom mer och mer övertygad om vem 
som var gärningsmannen. Efter det han in-för 
häradshövdingen redogjort för bevisningen i fal-
let, beslutade denne om häktning på sannolika 
skäl för mord på Anders Mörk.

I rättegångsprotokollet beskrivs drängen 
som: "liten till växten, av medelmåttig kropps-
byggnad med ljust hår och blå ögon. Uti hans 
blick låg en viss skygghet, men i övrigt kunde 
icke den ringaste sinnesrörelse förmärkas hos 

honom, utan hans ansiktsdrag uttryckte käns-
lolöshet och likgiltighet". Han var klädd i svart 
halskläde, randiga sommarbyxor, dubbelslagväst 
av bommuls-tyg i grönt och rött, korttröja av 
brungrå vadmal och stövlar. Han var tjugonio år 
och känd som en "djerf skogsåverkare och kryp-
skytt som olovligen bedrev tjuvskytte och virkes-
stölder på bergen”. 

Vid rättegången hopades indicierna mot den 
åtalade. Han beslogs gång på gång med tvetalan. 
En piga, som, enligt domstolen, ”av lättsinne till-
fälligt bodde hos honom i kammaren på Sjoa”, 
berättade, att han sagt att han skulle ut och jaga 
nästa morgon. Hon hade väckt honom, varefter 
han klädde sig, tog bössa och jakttyg och gick 
ut. Drängen påstod först att han aldrig varit ute 
mordnatten, men efter pigans vittnesmål erkän-
de han att han gått ut, men att det regnade och 
blåste så all jakt var omöjlig. Han hade därför 
gått in och lagt sig igen efter en kvart.

Pigan sa att hon somnat om och inte vis-
ste när han kommit tillbaka, men farbroderns 
samboende kvinna var vaken och uppe och såg 
när han kom. Han hade varit våt av mossjord om 
benen, men torr upptill. Att det skulle ha reg-
nat och blåst var fel, sa både hon och flera andra. 
Drängen ändrade då sin berättelse; han hade 
kanske gått en bit uppåt berget, men åt motsatt 
sida som mossen låg. När domaren påpekade att 
han knappast kunde blivit våt om benen på ett 
berg, ändrade han sig igen till att han nog gått in 
bland några våta buskar också. Att det skulle vara 
orrspel på Lagge Mosse kände han absolut inte 
till och någon skjutkoja hade han inte byggt.

Drängen erkände att han köpt sina hagel i 
järnaffären i Vänersborg men hade ingen förkla-
ring till att det fanns hagel, av den typ och storlek 
som Mörk stöpte, i en ficka på den väst han an-
vänt morddagen. Inte heller kunde han förklara 
varför förladd-ningen till det dödande skottet 
var av samma papperstyp som han brukade an-
vända. Vad som än kom fram nekade han till att 
ha haft något med mordet att göra.

Vittnena pekade alla ut drängen som den 
skyldige. Pigan och matmodern på Sjoa bekräf-
tade sina tidigare berättelser. Änkan Johanna Jo-
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hansdotter i Löne hade varit på besök på Sjoa 
på morgonen när drängen kommit hem. Hon 
berättade att han ”varit hemsk till utseendet och 
förrått förvirring och oro”. Johan Lindqvist hade 
hört skott lossas från det håll mossen låg mellan 
ett och två på morgonen den 16 maj.

Även den ’okände’ kom in i berättelsen med 
drängens och hans farbrors vittnesmål. Vid åt-
tatiden på kvällen den 15 maj gick de hem från 
arbetet med att bygga kronohägnader, när de såg 
en man med bössa framför sig på stigen. När han 
upptäckte dem försvann han, men när de pas-
serade en rishög hörde de hur någon gömde sig i 
den. De såg inte närmare efter, men antog att det 
måste ha varit mördaren.

En man, som suttit i häktet tillsammans 
med drängen, berättade att denne erkänt mor-
det och sagt att han stuckit ner Mörks gevär i 
mossen. Om han blev dömd skulle han avslöja 
en medbrottsling. Då vittnet var alltför berusat 
fäste rätten ingen större vikt vid vittnesmålet. 

I bygden var drängen dömd. Vittnena som be-
rättade om hans relationer till Mörk och hur han 
uppträtt, hade redan uppfattningen klar att han 
var skyldig; många sa det direkt ut att drängen 
var den skyldige. Det gick så långt att domaren 
avbröt rätte-gången och beordrade såväl vittnen 
som den åtalade att hos sin själasörjare skaffa in-
tyg på kunskap om betydelsen av vittnesed och 
om straffpåföljd för mened.

Kyrkoherdens intyg för drängen förbättrade 
inte domarens krav på att höja rätte-gångens 
kvalité. Intyget slutade med en märklig passus: 
"Om hans förda levnadssätt känner jag föga, 
men att allmänna röster uttalat det han ensamt 
skäligen misstänkt hava begått det rysliga lönn-
mordet å kronojägaren Mörk, hava även kom-
mit till mina öron". 

Så kom Häradsrättens dom. Den lyder i 
sammandrag: "Men alldenstund den anklagade, 
oaktat vad emot honom förekommit, fräckt för-
nekat att hava varit Mörks ba-neman; prövar 
Häradsrätten rättvist att lämna det emot honom 
anställda åtal till framtiden, då det kan uppen-
bart varda. Varder detta utslag dock underställt 

Göta Hovrätts närmare prövning. Den häktade  
kommer att avvakta i Länsfängelset, dit han nu 
återförpassas". Dessutom tog häradsrätten ett 
märkligt beslut: Obduktions-kostnaden, 17 Rd 
Bco, skulle gottgöras av Mörks tillgångar.

I sin dom skriver Göta Hovrätt:  ”Enär de mot 
den åtalade, under rannsakningen före-komne 
omständigheter, ehuru särdeles bindande, likväl 
icke utgöra mer än halvt bevis därom att han 
avlossat det skott varav Mörk ljutit döden, ty 
då den åtalade där-till enständigt nekat, prövar 
Kongl Hovrätten rättvist fastställa utslaget så, 
att denne förklaras icke kunna åt saken fällas". 
Betalningen av obduktionskostnaden ändrades 
till att ersättning skulle utgå av allmänna medel. 
Målet återförvisades till häradsrät-ten, 

[Begreppet "halvt bevis" medförde enligt upp-
gift att en person inte skulle avrättas; vid "fullt 
bevis" var domen för mord avrättning.] 

Några slutord: Från häradsrätten har några 
ytterligare rättshandlingar inte återfunnits. Vi 
vet alltså inte vad det "halva beviset" medförde. 
Av kyrkoboken framgår dock att drängen för-
passades till Långholmen, varifrån han släpptes 
1852. Han flyttade tillbaka till bygden, gifte sig 
två gånger med änkor och dog 1902.

Vi har ofta den uppfattningen att rättsväsendet 
förr var mycket hårdare i nyporna än i dag. Nu 
upprörs vi av att anklagade släpps i brist på bevis 
och att mördare går fria om de skyller på var-
andra. Skulle mordet på Lagge Mosse skildrats 
i media i dag, hade drängen, med den massiva 
uppfattningen i bygden att han var mördaren, 
säker-ligen varit dömd i förväg. Kyrkoherden i 
Flo hade fått löpa gatlopp för sitt olyckliga ytt-
rande, att allmänna röster uttalat att drängen var 
mördaren.

Allt eftersom jag läste rättegångsprotokollen 
växte förvissningen att drängen var den skyldi-
ge. Så kom den delvis friande domen. Domaren 
och nämndemännen i Ås och Viste häradsrätt 
var inte lika övertygade. De gav prov på svenskt 
rättsväsendes gyllne regel: Hellre fria än fälla. 
Rätt eller fel, de gamla bondedomstolarna hade 
hög moral. ❏
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