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Storyn: 

Hedersmord bland svenska utvandrarfamiljer 

 

En spännande kriminalroman om två svenska invandrarfamiljer som kom till USA för omkring 100 år 

sedan. Samtidigt ett episkt drama med blodshämnd mellan familjerna som det centrala temat.  

Särskilt två av familjerna beskrivs. Det är familjen Steen och familjen Anderson.   

 

Hundra år senare hade det i stället kunnat handla om två kurdiska familjer som kommit till Sverige. 

Då hade vi kallat det för ”hedersmord”.  

 

Systrarna Steen, Jennifer, Ada och Esther har förlorat både far och mor och nu måste de lämna 

hemmet och bege sig iväg. Deras mor och lillebror Kristian dog båda av febern.  Far begravde dem. 

Sedan kom en ung svensk man och sökte arbete. Han hjälpte far med att röja kullen där de två låg 

begravda. Nästa natt kom han tillbaka. Far och han bråkade om hästar och han dödade far. ”Och vi 

uppfylldes av stor vrede”.  

Tanken på hämnd kom att fylla hela deras liv. De var mycket förslagna och allt mer hänsynslösa i sin 

jakt på mördaren.  De tog sin kristna tro till hjälp och sjöng religiösa sånger mycket vackert på 

renaste svenska där de drog fram. De tar en gruvlig hämnd. Även många ”oskyldiga” som kommer i 

vägen för dem dödas.  

Katarina Trager, född Anderson, berättar också om hur det var när hennes och lillebror Jans föräldrar 

kom till Amerika som utvandrare från Sverige. Jan var tidigt förslagen och skaffade hästar som han 

sålde och tjänade pengar på. (Troligen var Swede från början en hästtjuv). Han skaffar sig en revolver 

och röjer mark.  

Hon minns en gång då hon var ung och gått för att plocka hallon. Hon hörde plötsligt ljusa flickröster 

sjunga en religiös sång mycket vackert på renaste svenska. De gick fram till vårt hus. Sedan sköt de 

min far. Far ligger på åkern. Även hästarna Jenny och Fanny är skjutna till döds. Mor är skjuten i 

magen. 

De blodtörstiga systrarna tar också ifrån honom den unga kvinna, med rika föräldrar som han 

uppvaktar. Och tar ifrån honom hans son John.  

Hans syster Katarina  mördar de genom att lura honom att själv skjuta henne utklädd till en av 

systrarna.  

För mig är det oklart om sonen John har en av systrarna som mamma, så att hon egentligen tar 

tillbaka sitt bortrövade barn eller inte. Jan ”Swede” Anderson våldtog henne sedan han ”räddat” 

henne från två efterlysta mördare.  

 


