
Björn Hellberg: Skarprättaren 

 

Skarprättaren, Albert Gustaf Dahlman, hugger huvudet av Sveriges siste dödsdömde och avrättade, 
Johan Alfred Andersson-Ander. 

----------------------------------------------------------- 

Tre försäljare av mobilabonnemang, de använder aggressiva metoder. Ebba Carlesson, Johan Ljung  
och Martin Assarsson, som har problem med sin ex-flickvän Wilma.  
Dalman besöker Bell & Co, den attraktiva VDn Loretta Bell och framför klagomål på försäljarna.  
Lorettas kompanjon Rickard Frykman.  

De tre försäljarna frår kritik av Loretta och Rickard. Johan bestämmer sig för att hämnas. Han ska 
kontakta Lorettas make Fredrik Swartz i Stockholm och anonymt påstå att Loretta är otrogen.  

Loretta Bell unnar sig en lugn hemmakväll. Somnar nästan i badkaret. Blir väckt och förskräckt av att 
höra någon i lägenheten. Det är hennes sambo  Fredrik Swartz som bestämt sig för att köra ner från 
Stockholmskontoret till Staden för att reda ut Lorettas eventuella otrohet. Först sedan han åkt hem 
till Rickard Frykman och skrämt vettet av honom. Men snart har allt rett ut sig och nu handlar det om 
att ta reda på den anonyma angivaren.  

Rickard Frykman säger upp sig och lämnar omedelbart Bell & Co.  

Snart är Loretta och Fredrik åter de bästa vänner igen.  

 

Sten Wall, kommissarien, börjar bli gammal och rundmagad. Saknar sin särbo Ulla och sin gamle 
arbetskamrat, framlidne Thure Castelbo.  

Poliserna Carl-Henrik Dalman, dagbefälet Jan Carlsson – Walls bästa vän -, den skäggprydde Algot 
Malmström. Dalmans älskade fru Eva.  

Vikarien  

Sten Wall går på Duellen på Stadshotellet för att lyssna på en debatt om dödsstraffets vara eller icke 
vara. Undviker Egon Fager, journalist och kvinnojägare.  

Jack Gunnarsson är också på Stadshotellet och träffar Marcus Sundblom, tidigare en gammal 
arbetskamrat på posten.  De dricker en hel del öl tillsammans och mitt i natten vill Marcus visa Jack 
ett ställe i Staden utöver Galgbacken där offentliga avrättningar ägt rum. Det är överraskande långt 
dit. Jack blir trött, stannar för att pissa och blir efter Marcus.  

Jack lyckas ta sig hem precis innan hans fru Madeleine tänkt ringa polisen.  

 

Maggie Larsson, Otto Fribing och länspolismästare Helge Boström är på semester. 

----------------------------------------------------------- 

Madeleine Gunnarsson gift med Jack Gunnarsson, forskaren som börjat med släktforskning, alltför 
mycket enligt hans fru.  

------------------------------------------------------------------ 

En trettonårig pojke, Milton, förlorar sina pingismatcher. Får stryk av sin far Alexander Wing. 
Tränaren, Marcus Sundblom, anmäler fadern för misshandel.  
Algot Malmström besöker Wing. 



Wing ändrar sig och är snart åter vän med sin son.  ”Jag vill ditt allra bästa”.  
----------------------------------------------- 

Marcus Sundblom hittas död vid en brygga över Södra kanalen, troligen mördad. Algot Lundström 
uppsökerWing för alibikontroll. Får med sig vikarien David Sunesson.  

Wall och Dalman besöker Jack Gunnarsson som kanske är den som sist sett Sundblom i livet. Han är 
bakfull och svårtillgänglig och djupt ångerfull.  

Hittas av en ung nattsuddARE, LINDRIGT NYKTER, Ludvig Johansson.  
Renata Horvat, anställd på länslasarettet, ordinarie rättsläkaren är Bert-Orvar Modigh.  
 

Paret Optimisten och pessimisten, bor på Härbärget Staden, Harry Svantesson och Gudmund 
Pettersson. Gudmund brukar övernatta i en bärbar likkista.  

Den 16-åriga Nicole Ström blir jätteglad över födelsedagspresenten, en tävlingscykel. Hon njuter 
starkt av premiärturen. Men plötsligt kommer ett störtregn, bakhjulet tycks explodera, hon förlorar 
sig Fredrik över honom och får själv ett stick i armen. Någon har kastat gatstenar på henne. Bara 
cykelhjälmen har avvärjt ett mord.  
Göran och Lisa Ström, hennes föräldrar.  
Gatstenarna har stulits från kommunens förråd.  

Om Sten Walls intresse för bastubad.  

Jack Gunnarsson får anfall av huvudvärk och fastnar alltmer i sitt letande efter den bödel som 
avrättade en av hans tidigare släktingar.  

En natt häller någon bensin över Gudmunds likkista och händer på. Han omkommer.  Hans kompis 
Svantesson tar detta mycket hårt.  

En alltmer frustrerad och förvirrad Jack Gunnarsson frågar sig om det på något makabert vis hänger 
samman med det som skedde på galgbacken flera hundra år tidigare. Har den obeveklige bödeln 
återkommit i en nutida skepnad? 

Ebba Carlesson tar semester. Åker till Borgholm på Öland med sin Larry.  

Loretta och Fredrik kopplar av på restaurang Kungen. Men innan dess tänker Fredrik ta reda på vem 
av de två som ringt det anonyma samtalet. Fredrik följer efter honom från hans bostad. De kommer 
till en skog och mannen tar fram en förskärare. En äldre dam med rollator närmar sig. Tänker han 
döda henne? När mannen höjder kniven kastar sig Fredrik över honom och får själv ett stick i armen. 
Slår ner hom med ett nacksving och sparkar undan kniven.  Han brottar ner Johan Ljung.  

Snart får Nartin Assarsson besök av två poliser. Snart rullas allt upp. 

Martin AssarssonJohannesson.  åtalas för mord/dråp på Marcus Sundblom och för överlagt mord på 
Gudmund Pettersson. Johan Ljung för mordförsök på Nicole Ström och kvinnan med rollatorn, Vera   
 

 

(292) slut 

 

Som nybliven pensionär börjar Jack Gunnarsson ägna sig åt släktforskning. När han så får reda på att 
en av hans förfäder dömts till döden och avrättats, grips han av en egendomlig besatthet. Han vill till 
varje pris luska ut så mycket som möjligt om den kusliga händelsen. 
 
I samma veva drabbas Staden av en skrämmande våldsvåg, till synes helt utan urskillning. En alltmer 
frustrerad och förvirrad Jack Gunnarsson frågar sig om det på något makabert vis hänger samman 



med det som skedde på galgbacken flera hundra år tidigare. Har den obeveklige bödeln återkommit i 
en nutida skepnad? 
 
Skarprättaren är Sten Walls tjugonde fall och ett av dem som vållat den populäre kommissarien 
störst huvudbry. 

 

Nisse Scherman i DAST  http://www.dast.nu/recension/skarprattaren 
Rose-Mari Södergren i kulturbloggen  http://kulturbloggen.com/?p=57506 
” Hans formuleringar är lysande och roande.”  

 

Medelålders, ensamstående posttjänsteman, hemmaboende tonårsflicka i välbärgad familj, luspank 
75-årig uteliggare. Tre generationer, tre disparata sociala hemvister. Vad har de gemensamt? 

 

Telefonabonnemang försäljare ska vara prestations och tävlingsinriktade och ha behov av spänning. 
Hittar man bland dem också psykopater som Hellberg gestaltar i sin senaste bok ”Skarprättaren”.  
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