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Beskrivning
Författare: Lennart Molander.
1800-talets mest omtalade brottslingar är utan tvekan Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad
Pettersson Lundqvist Tektor, åtminstone om man utgår från antalet tidningsartiklar och
mytbildningar genom åren. Överfallet och morden natten till 1 September 1874 blev extra
uppmärksammat när det hände, då ett av offren var en civilingenjör. Rent kriminalhistoriskt
har händelserna även den betydelsen att det avslutades med de två sista offentliga
avrättningarna i Sverige. Under arbetet med boken visade det sig att händelserna fortfarande
har en stark fascination, speciellt i de trakter där de utspelade sig, och det finns otaliga
berättelser om Hjert och Tektor. För att försöka skilja fakta från myter och sägen angående
händelserna 1874-1876, tvingades författaren att gräva djupt i olika arkiv, ett arbetet som kom
att ta drygt två år. Resultatet blev en dokumentär skildring likt ett pussel, men där vissa
pusselbitar var mycket svåra att hitta.
Hur blev två »harmlösa» tjuvar mördare? Hur upplevde de inblandade överfallet intill grinden
vid Navesta sent den där regniga kvällen? Vad hände med Upmarks fru, Julia Elisabeth, efter
mordet på maken? Vad hände egentligen vid avrättningarna?
Frågorna och »pusselbitarna» blev många, och har »pusslet» verkligen blivit färdiglagt?

Annan Information
Title, Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor: ett kriminalhistoriskt pussel. Author,
Lennart Molander. Publisher, L. Molander, 2001. ISBN, 9163119188, 9789163119187. Length,
257 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
3 nov 2010 . Men den 18 maj det året genomfördes de två sista offentliga avrättningarna i
Sverige när Konrad Tektor och Gustav Adolf Eriksson Hjert halshöggs. Efter en inbrotts-turné
1874 sköt de en ingenjör och hans kusk till döds. Vid vägen utanför Malmköping där morden
skedde finns i dag minnesstenar för offren.
Stortjuvarna Lif och Stolpe terroriserade hela norra Småland och efterträddes av de bekanta
mördarna Hjert och Tektor, av vilka den förre, om jag minns riktigt, avrättades någonstans
nere i Kalmar län. Lif och Stolpe minns jag mycket väl. Den förre var en glad själ, som med
nöje berättade om sina bravader och sade sig.
18 maj 2016 . 1874 utförde två gärningsmän med de fullständiga namnen Konrad Petterson
Lundqvist Tector född i Östergötland 1838 och Gustav Adolf Eriksson Hjert född i Småland
1844 ett rånmord. De båda männen hade träffats i fängelse, de hade redan tidigare varit
straffade. En plan gjordes, mellan Sparreholm.
Minnen från Gästgivaregården Rosenbom i Malmköping Församlingshemmet Slagiöls Qvarn
eller Strömshammar i Dunker Sommarcafé på Hembygdsgården Urmakarna på 1700-talet.
Kräftfiske i Nedingen Soldatvisa. År 2002, nr 2, innehåller på 60 sidor: Hugos hågkomster. På
folkskolans tid. Om boken ”Hjert och Tektor”
1 dec 2001 . 1800-talets mest omtalade brottslingar är utan tvekan Gustaf Adolf Eriksson Hjert
och Conrad Pettersson Lundqvist Tektor, åtminstone om man utgår från antalet
tidningsartiklar och mytbildningar genom åren. Överfallet och morden natten till 1 September
1874 blev extra uppmärksammat när det hände,.
19 maj 2006 . Hjert och Tector avrättades på olika ställen i landet - Hjert i Södermland och
Tector på Gotland. Skarprättaren Johan Fredrik Hjort (1814-1882) tjänstgjorde vid Hjerts
avrättning, medan Tector halshöggs av den troligen berusade Petter Steineck (f 1822), som
blev tvungen att hugga tre gånger innan huvudet.
Snart kommer det en vind. 02:46. 1990. Like. Download. Share. Snart kommer det en vind.
Snart kommer det en vind · Pugh Rogefeldt. 1990; 03:30. See More. See More. More Pugh
Rogefeldt Albums. Play · Så mycket bättre - Tolkningarna · Pugh Rogefeldt. 6 Songs - Year
2013. Play · Original Album Series.
30 dec 2008 . Men vem var Tektor, mannen som fortfarande plågar Janne "Loffe" Carlsson?
Författaren Lennart Molander har skrivit boken "Hjert och Tektor- ett kriminalhistoriskt
pussel" om Tektor och hans kompanjon Hjert - två tjuvar som genom ett överlagt rånmord på

en diligens blev rikskändisar. Han målar upp en.
Men några veckor efter kom rapporten om sista rättegången, och i slutet av maj kom domen,
som löd på halshuggning. – Vad var det jag sa? frågade oss morfar, som hela tiden velat ha
reda på vad som skrivits om den infångade. Det går som med Hjert och Tektor. Man gör
honom ett huvud kortare. Strax efter gjorde han ett.
26 sep 2012 . I Stenkumla på Gotland och i sörmländska Vittlånge halshöggs 1876 de två
rånmördarna Hjert och Tektor. Detta var sista gången offentliga avrättningar tilläts i Sverige.
1877 förbjöds de, och därefter berövades de dödsdömda livet innanför svenska
fängelsemurar. Dalmans första uppdrag blev.
6 aug 2017 . Efter det misslyckade rånmordet mot postdiligensen greps Hjert och Tector och
dömdes till döden.
9 jul 2010 . Vad är väl minnet av en enkel kusk värt? Det är en av frågorna man kan ställa sig
efter att ha studerat 1800-talets mest omskrivna kriminaldrama och dess efterspel. I augusti
1874 planerade Conrad Pettersson Lundqvist Tektor och Gustaf Adolf Eriksson Hjert att råna
en postdiligens utanför Malmköping i.
Kongl Majt dömer Konrad Petterson Lundqvist Tektor, för stöld och Rånmord till Döden
medelst Halshuggning. Hjert (avrättad samtidigt på fastlandet) och Tektor. Natten till den 1
september 1874, å allmän wäg försåtligen öfverfallit Civilingenören Herman Uppmark och
Drängen Johan August Larson, samt med berådt mod.
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benådningsprocessen. Då handlade det om frågan om benådning till de senare avrättade
mördarna Hjert och Tektor: Mitt utöfvande i detta fall af den genom grundlagen mig
tillerkända benådningsrätt skulle i verkligheten betyda intet mindre än upphörande af all
tillämpning af det i nu gällande lag stadgade dödsstraff för.
Avrättningen av Hjert vid Lidamon 1876 fotograferad av tingsvaktmästare Petterzon. Hjert och
Tector var två svenska rånmördare. 17 relationer.
De bägge missdådarna, Hjert och Tector, fick bägge släppa till sina huvuden. De avrättades
med handbila i maj 1876. De offentliga dekapiteringarnas tid i Sverige var därmed över.
"Hästskjutsboken innehåller många spännande vittnesbörd och bilder från tiderna på
landsvägen. Tommy Eriksson har enligt min uppfattning.
22 nov 2013 . De sista avrättningarna i Sverige ägde rum utanför Eskilstuna och i Visby. Det
var två stycken rånmördare som blev avrättade, deras namn var Hjert och Tector. De hade
träffats på Långholmens fängelse där de satt inne för grova brott. Hjert Gustav Adolf Erikssson
var född 5 september 1844 i Högsby.
Mordgrinden. Kategori: Historisk plats. Drömmen om Amerika blev aldrig sann för de båda
tjuvarna Hjert och Tektor. Istället fick de plikta med sina liv den 18 maj 1876 då de avrättades
genom halshuggning. Det blev straffet för morden på ingenjör Herman Mauritz Upmark och
hans kusk Johan August Larsson, vilka sköts till.
I Björn Gottliebs bok "Från det gamla Husbyfjöl" läste jag om de riksbekanta postrånarna Hjert
och Tector, att de uppträtt i trakten omkring år 1874. Detta gjorde att jag blev intresserad av
dem och deras liv. Tector hade ju likhet med Täcktö i Klockrike. "Konrad Pettersson
Lundqvist Tectors far", Jan Peter, visade sig vara född.
http://www.guteinfo.com/?id=2674. PDF: Mördarne Hjert och Tector · Pdf. Socken:
Svanshals. Period: 1800-tal. Kategori: Brott / straff. Källa: Ett folk på marsch 1872-1914 En
bokfilm av Erik Lindorm · 1159.

Gärningsmännen Hjert och Tector var de sista som avrättades offentligt i vårt land 1876. Några
hundra meter från Navesta syns en märklig göl till vänster, den har underjordisk förbindelse
med sjön Akaren. Den lilla ön som syns i mitten av gölen vandrar fram och tillbaka. Akaren
som ligger 300 m från leden har klart vatten.
Hjert och Tector försökte att råna några banker, utan resultat. Tector föreslog därför att de
skulle åka till Gotland, där hade han varit förut. De reste till Kalmar och därifrån åkte de
ångbåt till Visby. När de hade kommit till Gotland startade de en stöldturné. På tretton dagar
utförde de 18 inbrott på bondgårdar och i kyrkor.
Frigiven 16 juli 1874 och sökte upp Hjert. I församlingen icke befinliga personer Svanshals
husförhör 1875-1880. Avrättningen av Tektor 1876. Skarprättare vid Stenkumla backe är Per
Petter Christiansson Steineck (f. 1822) från Vadstena. Steineck stod en bit avsides då Tector
fördes fram. Han går nu fram till stupstocken.
6 apr 2011 . Jippie. Gluffas Grotta (Det visste ju inte vi att den hette, hade varit lättare då). Vad
vi har letat efter Rövarberget. I två år har vi sökt efter grottan nedan: ” En dag erbjöd han mig
att få följa med till "Rövareberget" i. Karlsforsskogen. Där hade tjuvar, bl.a. Hjert och Tector
haft sina gömmor. Christoffer hade vid.
Alla kläder han hade med sig till fängelset finns nertecknade. I fängelset träffade han Hjert och
de beslutade att skaffa pengar för att emigrera till Amerika till hans bror Alfred. Frigiven 16
juli 1874 och sökte upp Hjert. I församlingen icke befinliga personer Svanshals husförhör
1875-1880950. Avrättningen av Tektor 1876.
Hjert och Tector var två svenska rånmördare. Den 18 maj 1876 avrättades genom
halshuggning förre artilleristen Hjert och förre mureriarbetaren Tector på Lidamon utanför
Malmköping respektive Stenkumla Backe på Gotland. Avrättningarna var tänkta att ske vid
samma klockslag, 07.00 på morgonen, men på grund av de.
Hjert och Read more about hjert, tector and hembygdsbok.odeshog.se.
Gustav Adolf Eriksson Hjert, född den 5 september 1844 i ett soldattorp i Högsby socken i
Kalmar län, död 18 maj 1876 (avrättad), son till soldaten Erik Hjert (1804–1897) och Brita
Hemmingsdotter (1805–1869), var tillsammans med sin kumpan Konrad Tektor de sista som
blev offentligt avrättade i Sverige.
Home /; View all Vinyl Records /; MIKAEL RICKFORS : Drömmen om Amerika / Filmen om
Hjert och Tector. MIKAEL RICKFORS : Drömmen om Amerika / Filmen om Hjert och
Tector. MIKAEL RICKFORS : Drömmen om Amerika / Filmen om Hjert och Tector. More
Views. MIKAEL RICKFORS : Drömmen om Amerika / Filmen.
Jag vill sjunga en sång om Tektor å Hjert,. två rövares liv som slutade tvärt. Den ene fick bilan
tung som bly,. å den andre schavotten i Stenkumla By. Detta hände på sommarn 1875,. den
rike var rik å den arme utan hem. Längtan gick till Virginia, dom tvås sista chans,. du, sa Gert,
du vi rånar en postdiligens.
27 mar 2015 . Hjert och Tektor. Den 1 september 1874 mördades en järnvägsingenjör Upmark
och hans körsven Larsson under en färd med vagn mellan Sparreholm och Eskilstuna. Så
småningom greps två förbrytare, Hjert och Tektor, de så kallade gotlandstjuvarna, för dådet.
De trodde de anfallit en postdiligens.
1:00pm 03/17/2017 2 127. martinafabretto. Martina Fabretto ( @martinafabretto ). Fullmånen
lyser över Bonas alla övergivna psyksjukhus och vi kör runt i skogen och letar efter grottan
där tjuvarna Hjert och Tector gömde sig (dom sista som blev offentligt avrättade i Sverige) och
så dyker det upp ett norrsken på himmelen #.
28 nov 2009 . Hjert och Tector - De sista att offentligen avrättas i Sverige. Hjert och Tector:
Den sista offentliga avrättningen i Sverige ägde rum fredagen den 18 maj 1876 när Konrad
Petterson Lundqvist Tector och Gustav Adolf Eriksson Hjert avrättades för rånmord. De

avrättades på samma dag och vid samma tid men.
11 sep 2009 . Av Håkan Boström (text) och Knut H. Larsen (bilder) LL-förlaget 2005. Om
postrånarna och mördarna Hjert och Tector som begick brott för att uppfylla drömmen om
emigration till Amerika har duon Boström/Larsen åstadkommit en LL-bok som följer den arma
duons sista svåra brott utanför Malmköping i.
11 jun 2014 . Den 18 maj 1876 blev Gustav Adolf Eriksson Hjert avrättad på Villåttinge härads
avrättningsplats på Lidamon, Lilla Malma socken, nordväst om Malmköping av skarprättaren
Johan Fredrik Hjort. Hjert, och hans kumpan Konrad Petterson Lundqvist Tector, blev de sista
som avrättades offentligt i Sverige.
8 jan 2012 . Hjert och Tector befanns skyldiga till mord på den plats som idag kallas
Mordgrind utanför Malmköping i mellersta Sörmland, år 1874. Hjert avrättades på Lidamon
utanför Malmköping. Det var den gamla avrättningsplatsen. Han begravdes strax utanför
kyrkogården i Malmköping. Till följd av kyrkogårdens.
Ännu på 1950-talet fanns personer på Gotland som kunde vittna om den dramatiska
avrättningen inför en stor publik av Tector, bödeln behövde tre hugg för att huvudet skulle
falla. Historien om Hjert och Tector finns filmatiserad i filmen "Drömmen om Amerika". Loffe
Carlsson fick speciella känslor vid filminspelningen som.
19 aug 2015 . Drömmen om Amerika tog slut på stupstocken. Det finns få fall i den svenska
kriminalhistorien som är så "kultförklarade" som det om Hjert och Tector. Den största
anledningen torde förstås vara att de båda var de sista som kom att avrättas offentligen i
Sverige. Det som lade grunden för deras kommande.
erhållit läkarevård, sistlidne gårdag kl. 4 e. m. aflidit. Arrestering. 6 november 1874.
Stockholms djerfvaste tjufvar, nemligen förre artilleristen. Gustaf Adolf Eriksson Hjert och
förre mureriarbetaren Konrad Pettersson Lundqvist Tector, äfven de s. k. Gotlandstjufvame
infångades i går af detektiva polisen i Stockholm. Gripandet
10 apr 2009 . På vägen till Hälleforsnäs så stannade vi till vid stenkorset efter August Larsson
och stenen efter Injengör Uppmark. Skjutna av Gustav Adolf Eriksson Hjert och Konrad
Petterson Lundqvist Tector natten mellan 31 augusti och 1 september 1874. Morfar berättade
om stråtrövarna Hjert och Tector när jag var.
28 dec 2014 . Historien om drängen Peter Tektor och hans vän Gustav Adolf Eriksson Hjert
som begick ett mord i samband med att de rånade en postdiligens. Blev film 1976 med Janne
”Loffe” Carlsson. Mordet blev särskilt uppmärksammat eftersom det ledde till de sista
offentliga avrättningarna i Sverige 1876.
1:a upplagan, 2017. Köp Svenska rånare (9789174611137) av Dick Sundevall och Anders
Adali på campusbokhandeln.se.
Den mest kände internen som suttit på Sjumastaren var Konrad Tektor Lundqvist.
Tillsammans med sin kumpan Gustaf Adolf Erics- son Hjert dömdes Tektor till döden för
rånmord och stölder. Halshuggningen av Tektor den 18 maj. 1876 blev den sista offentliga
avrättningen i Sverige. Fängelset som idag är vandrarhem.
5073, Pugh ROGEFELDT, Ingenting fàr ingenting / Besàkaren, WEA 9031-75792-7, SW-91.
5074, Pugh ROGEFELDT, Snart kommer det en vind / Tektor och Hjert, WEA 9031-71954-7,
SW-90. 5075, Gàran RYDH, Keep on joggin• / d:o, CBS 7471, SW-79. 5076, SANDELIN &
EKMAN, 10 / d:o, WEA 9031-71897-7, SW-90.
17 aug 2009 . Ursprungligen postat av Flu. Det står ganska mycket om honom på Wikipedia.
Där finns även en bild. Hans hela namn var Konrad Pettersson Lundqvist Tector. Hjert och
Tector verkar ha varit ytterst kallblodiga och obehagliga typer. Trots ett "romantiskt skimmer"
om ett (förmodligen?) bättre liv i Staterna.
Tiden går fort när man har roligt, resan fortsatte mot Malmköping där gick vi en promenad,

Leif Jacobsson berättade bl a om rånmördarna Hjert och Tector, om Malmahed där
Södermanlands regemente huserade från 1700-talet fram till 1921, samt mycket mera om
Malmköping, han kan allt om hela Sörmland. Inte undra på.
TVÅ = 1. A1: Två Är Lika Med Ett A2: Du, Polar Sweden, POS 1382, May 1986, 7", 0 · Pugh
Rogefeldt med Mikael Rickfors A: En Ny Rebell I Byn Pugh Rogefeldt B: Klöver Linda, WEA
Sweden, 246 625-7, 1989, 7", 0. Pugh Rogefeldt A: Snart Kommer Det En Vind B: Tektor Och
Hjert, WEA Sweden, 9031-71954-7, 1990, 7", 1.
. norra delen av en bergsrygg, finns en märklig grotta, Rösjögrottan. Det är en 3 meter lång
horisontell jättegryta. Grottan har använts som potatiskällare samt haft besök av tjuvarna Hjert
och Tector. Grottan är unik i sitt slag i landet och är vid sidan av Trollegater och
Kopparbogrottan Östergötlands mest skyddsvärda grotta.
BERATTEbSE om mördarve och stortjufwarne Hjert och Tektor aven kallade
dot$andstjufwarne, samt deras grymma framfart och oer- hört djerfwa stölder m.$l.
missgerningar ?amt slutliga häktande,. - 3. uppl., t i l l ö k t med deras d~rn m.m. - Westerwik,
1876. - 48 s. "Fullstandicya namn och titlar var: förre artiAleristen Gustaf.
Tektor och Hjerts eskapader: Hjert sade till Tektor: "vi skola pengar ha, om än måste mördas;
Får tro att det går bra!" // Anna Sven 1953. Dessa förbrytare infångades av ”Rutera-Anders”
alias Anders Andersson Broddelius, som däri omnämnes. Denne blev sedan polis i Stockholm
och steg till överkonstapel. Utgiven som.
Hjert och Tector försökte att råna några banker, utan resultat. Tector föreslog därför att de
skulle åka till Gotland, där hade han varit förut. De reste till Kalmar och därifrån åkte de
ångbåt till Visby. När de hade kommit till Gotland startade de en stöldturné. På tretton dagar
utförde de 18 inbrott på bondgårdar och i kyrkor.
22 mar 2016 . I Glimtar Nr 1 från 2010 har Bo Stjernström skrivit en artikel om Mauritz
Upmarks näst äldste son Hermans oblida öde i Sörmlandsskogen. Han mördades, mer eller
mindre av misstag, av rånarna Hjert och Tektor som gick till den svenska kriminalhistorien för
sitt dåd. Kanske mest Tektor som blev den siste.
3 Jan 2009 - 5 min - Uploaded by snedseglaren2Janne Loffe Carlssons "Allvarliga Roller"
Janne berättar om en roll som dödsdömda Tector .
Eddie Axberg har spelat roller i: Slutspel , 1997 Sverige Juloratoriet , 1996 Sverige Händerna ,
1993 Sverige Mot härliga tider , 1983 Sverige Klippet , 1982 Sverige Mannen som blev
miljonär , 1980 Sverige Drömmen om amerika - en film om hjert och tector , 1976 Sverige
Mina drömmars stad , 1976 Sverige En kille och en.
16 nov 2012 . Då högg Johan Fredrik Hjort huvet av Gustaf Adolf Eriksson Hjert som
tillsammans med Konrad Pettersson Lundqvist Tector hade skjutit ihjäl två personer när de
rånade en postdiligens i Sparreholmstrakten. Avrättningarna av Hjert och Tector var de sista
offentliga i Sverige. Svenska spårvägssällskapet.
Tektor och Hjert · Pugh Rogefeldt | Length : 02:46. Composer: Traditional. This track is on the
following album: Snart kommer det en vind · Pugh Rogefeldt. Quantcast.
The 1874 murders of Mauritz Upmarks and Johan. Larsson in Malmköping, by Gustaf Adolf
Eriksson Hjert and Conrad Pettersson Lundqvist. Tector, led to the last public executions in
1876 in Malmköping and Visby simultaneously. The murder of Hanna Johansson by her
husband, Per Nilsson, and her mother-in-law, Anna.
14 Apr 2014 . Stream Tektor och Hjert by Pugh Rogefeldt from desktop or your mobile
device.
Men Oskar II avgav i ett uppmärksammat nådeärende 1876 — rånmördarna Hjert och Tektor
— en förklaring av innebörd, att han ej ansåg sig kunna medverka till en politik, som satte

gällande lag ur kraft. När andra meningar länge förfäktades i HD vid nådeärendenas
behandling kan man där spåra inflytande av den då.
Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor (2001). Omslagsbild för Stortjufvarne och
mördarne Hjert och Tektor. ett kriminalhistoriskt pussel. Av: Molander, Lennart. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor. Bok (1 st)
Bok (1 st), Stortjufvarne och mördarne Hjert och Tektor.
6 apr 2013 . Kumpanerna Hjert och Tector hade gjort sig skyldiga till en rad rånmord och
stölder. I Oskarshamn lyckades de råna banken men de fick med sig en kista från bankvalvet
som var värdelös för dem, den innehöll nämligen bara lånehandlingar. Den här grottan var
deras tillfälliga gömställe efter kuppen.
Tuggummit / Vikings. 1981. Pop o twist / Bussiga trucken [as Pugh & Trousers]. 1982. Två är
lika med ett / Du. 1986. En ny rebell i byn / Klöver Linda. 1989. +1. 3.50. 1. Snart kommer det
en vind / Tektor och Hjert. 1990. Bröllopsklockor / Volvojärnet / Grävmaskinen [CD]. 1991.
+1. 3.00. 1. Ingenting för ingenting / Besökaren.
Gärningsmännen Hjert och Tector var de sista som avrättades offentligt i vårt land 1876. Några
hundra meter från Navesta syns en märklig göl till vänster, den har underjordisk förbindelse
med sjön Akaren. Den lilla ön som syns i mitten av gölen vandrar fram och tillbaka. Akaren
som ligger 300 m från leden har klart vatten.
Gustav Adolf Eriksson Hjert, född den 5 september 1844 i ett soldattorp nära Huseby i Kalmar,
död 18 maj 1876 (avrättad), son till soldaten Erik Hjert (1804-1897) och Brita Hemmingsdotter
(1805-1869), var tillsammans med sin kumpan Konrad Tektor de sista som blev offentligt
avrättade i Sverige.
8 jun 2014 . Bygger på ett verkligt rättsfall från 1870-talet. De två kompanjonerna Hjert och
Tector träffade varandra på Långholmens fängelse. När de släpptes ut utförde de ett rån för att
få råd att ta sig till Amerika. Av misstag sköt de ihjäl två män och blev jagade som "farliga
desperados". De lyckades till slut få ihop.
Tingspredikningar. Brott och Straff. Häradshövdingar i Oppunda- och Villåttinge härader
sedan 1361. Nämnden. Notarier o biträdespersonal. Tingsrättens antikviteter och konst.
Intressanta rättsfall - Marsjömålet 1919 - Hjert och Tector 1876 - 1811 års uppror - Mordet på
soldaten Sik - Lundbyskogarn -Hemvärnsmålet 1980
1, –Pugh Rogefeldt, Snart Kommer Det En Vind. Written-By – I. Wallin*, P. Rogefeldt*. 3:25.
2, –Pugh Rogefeldt, Tektor Och Hjert. Arranged By, Lyrics By [Swedish] – P.
Rogefeldt*Written-By – Trad.*. 2:40. 3, –Pugh Rogefeldt Med Mikael Rickfors, En Ny Rebell
I Byn. Written-By – P. Rogefeldt*. 3:46.
Han blev året 1976 regissör och manusförfattare (medförfattare Niels Halding och Tom
Lazarus) för spelfilmen "Drömmen om Amerika" som handlade om de för mord dömda
kumpanerna Hjert och Tektor, och om avrättningarna av desamma som blev de sista offentliga
avrättningarna i Sverige. Christer Abrahamsen har.
Det var drömmen om Amerika som hägrade. Planen var att de skulle råna, skjuta och lämna
landet. Men något gick snett, det var inte postdiligensen som kom utan Upmark med kusk.
Båda dessa avled av skotten. Efter en tid fångades Hjert och Tektor in. De dömdes båda till
döden och avrättades på olika platser, men vid.
Handling: Bygger på ett verkligt rättsfall som utspelade sig på 1870-talet. De två
kompanjonerna Hjert och Tector träffade varandra på Långholmens fängelse. När de släpptes
ut utförde de ett rån för att få råd att ta sig till Amerika. Av misstag sköt de ihjäl två män.
Annons:.
31 aug 2017 . Det var på 1970-talet – inspelningarna av en film om tjuvarna Hjert och Tector.
De båda dömdes till döden genom halshuggning. – Vid inspelningen av den ena

halshuggningen – den skedde på Gotland strax utanför Visby – blev det paus i inspelningarna.
På den tiden var Janne Carlsson rökare och ha.
Det ärende som vållade O de största svårigheterna och obehagen gällde två män, Gustaf Adolf
Hjert och Konrad Tektor. De hade avsett att råna postskjutsen mellan Eskilstuna och
Malmköping men tagit fel och i stället skjutit en ingenjör och hans kördräng. För morden hade
gärningsmännen dömts till döden av enhälliga.
I trakten härjade då de båda sedermera avrättade mördarna Hjert och Tektor. De hade gjort
inbrott och terroriserat ängden och överallt, där kassor förvarades, kunde man vänta besök av
de båda. Jag antar att Bohults kassa då var ganska minimal, men min far hade skaffat en
järnbom, som absolut förhindrade inloppet till.
12 Apr 2009 . [SWE] Kumpanerna Hjert och Tector hade gjort sig skyldiga till en rad rånmord
och stölder. I Oskarshamn lyckades de råna banken men de fick med sig en kista från
bankvalvet som var värdelös för dem, den innehöll nämligen bara lånehandlingar. Den här
grottan var deras tillfälliga gömställe efter kuppen.
21 apr 2015 . Kusken föll död ner efter att Hjert skjutit honom i halsen. Herman sköts sedan av
Tektor och ramlade tillbaka in i vagnen. Då upptäckte gärningsmännen sitt misstag. I samma
stund kom postvagnen. – Herman skrek något om rövare, och postdiligensen gav sig av för att
hämta hjälp, berättar Bo Stjernström.
Än i dag kan man få höra berättelser om stråtrövarna Hjert och Tector, som intog en
dominerande plats i 1800-talets kriminalhistoria. Tector, vars fullständiga namn var Conrad
Pettersson, föddes i Rehnstad, Svanshals, 30 april 1838. Fadern, statdrängen Peter Tector, var
av så kallad tattarsläkt och ökänd i trakten.
15 maj 2014 . 1:07 f m. De båda herrarna som var föremål för Sveriges sista offentliga
avrättning (1876), Hjert och Tector, var t ex båda dömda för ”tredje resan stöld”. David Says:
maj 16, 2014 kl. 9:09 f m. Oerhört fantasieggande namn på de sista livdömda ”Hjert”,
”Tector”, ”Andersson Ander” — det är i princip bara Anna.
Filmen Drömmen om Amerika. Bygger på ett verkligt rättsfall som utspelade sig på 1870-talet.
De två kompanjonerna Hjert och Tector träffade varandra på Långholmens fängelse. När [.]
23 maj 2005 . I februari 1874 släpptes Hjert ut och fem månader senare, den 16 juli 1874
släpptes även Tektor ut efter fem år på Långholmen och nu skulle deras plan sättas i verket.
Där satt de nu i skogen, natten mellan den sista augusti och första september 1874 - i regnet och väntade på att diligensen skulle komma.
Den sista offentliga avrättningen i Sverige ägde rum fredagen den 18 maj 1876 när Konrad
Petterson Lundqvist Tector och Gustav Adolf Eriksson Hjert avrättades för rånmord. De
avrättades på samma dag och vid samma tid men däremot på skilda platser. Tector och Hjert
dömdes till döden i september 1875 och den 17.
Hjert och Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om
Stockholms Resan mot döden · av Håkan Boström (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. Resan
mot döden av Boström, Håkan: Hjert och Tektor längtar efter friheten i Håkan Boström har
tidigare skrivit flera lättlästa böcker bland andra Soldaten,.
13 aug 2012 . Nä, det är ju rätt dåligt med det. Vi har ju Hjert och Tector som försökte råna en
diligens, lite vilda västern över det, och massmordet på ångaren Prins Carl. Det var ju inga
shoot-outs för bara skurkarna var beväpnade, men om Hjert och Tector hade tagit rätt vagn så
hade ju postkusken haft ett par revolvrar.
Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad Pettersson Lundqvist Tektor var ett par av 1800-talets
mest beryktade och uppmärksammade brottslingar. De förekom of.
1 apr 2015 . Hjert och Tektor räknas. Det var under året 1874 de utförde sina otaliga stölder
och begick det mord, som de sedan fick försona på stupstocken. Båda var uppvuxna i fattiga

hem. Karl Gustaf Adolf. Eriksson Hjert var född på ett torp i Högsby socken. 1844 och Konrad
Petersson Lundqvist Tektor var född.
Hjert och Tector var två svenska rånmördare. Den 18 maj 1876 avrättades genom
halshuggning förre artilleristen Hjert och förre muraren Tector på Lidamon utanför
Malmköping respektive Stenkumla Backe på Gotland. Avrättningarna var tänkta att ske vid
samma klockslag, 07.00 på morgonen, men på grund av de.
Varför blev Tector avrättad på Gotland? Visserligen hade han begått flera inbrott där men
morden han begick skedde i Sörmland. Hans kumpan Hjert avrättades i Sörmland, nära
mordplatsen. Följande finns att läsa om den ruskiga avrättningen: Tectors avrättning, Visby
Medan Hjert satt på Länsfängelset i.
Hjert och Tector: Den sista offentliga avrättningen i Sverige ägde rum fredagen den 18 maj
1876 när Konrad Petterson Lundqvist Tector och Gustav Adolf Eriksson Hjert avrättades för
rånmord. De avrättades på samma dag och vid samma tid men däremot på skilda platser.
Tector och Hjert dömdes till döden i september.
bilden av brottslingen 19 september 1874. De hade varit ute för att råna postdiligensen, men
månen gick i moln, och Hjert och Tektor överföll Upmarks vagn på den mörka skogsvägen.
Skillingtrycken ger stort utrymme åt deras avrättningar som skedde på samma dag och
klockslag men på olika platser i Sverige. Det var.
Handling. Det är på 1870-talet. Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad Pettersson Lundkvist
Tector är fångar på Långholmen, där de lär känna varandra. Båda har en lång brottslig bana
bakom. Visa hela handlingen.
Läs också om kända 1800-talsbrott som Yngsjömorden, och inte minst om mördarparet Hjert
och Tektor, som blev de sista personer att avrättas offentligt i Sverige. Året var 1876. Möt
Elvira Madigan och Sixten Sparre, läs om barnamördare, anarkisten som försökte mörda
tsaren vid dennes Sverigebesök, ”ryssmorden” och.
6 feb 2008 . Den som för sina synder dömts till lagens strängaste straff och just halshuggits är
förre artilleristen Gustaf Adolf Hjert. Sensommaren 1874 gjorde han och kumpanen Conrad
Tektor sig skyldiga till dubbelmord, det så kallade Upmarksmordet. De bägge sedan tidigare
kriminellt belastade männen hade lärt.
DIVERSEBOD med lite blandat från trakten. En händelse som lär ska ha ägt rum för länge
sedan nertecknades av C.J Stark Väderstad på 1930-talet enl följande;. Från Röks socken Sätra
Egendom En offerplats Stutabåset kallat. För hundra och många många år sedan berättas om
en vågad kampridarehistoria, som slutade.
Hjert o Tektor. Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad Pettersson Lundqvist Tektor vilka fick
plikta med sina liv genom halshuggning den 18 maj 1876 vid Lidamon utanför Malmköping
repektive Stenkumla på Gotland.
9 jul 2016 . Den sista offentliga avrättningen i Sverige verkställdes den 18 maj år 1876 då
Gustav Hjert och Konrad Tector halshöggs utanför Malmköping vid Lidamon respektive Visby
vid Stenkumla backe, en ny lag om intermural avrättning infördes år 1877 och Anders Larsson
vid Kvallan var den förste att avrättas i.
Finns några gravar i herrgårdsparken vid Näfveqvarn? - ill., bibl. 12. En glimt från Nävekvarn.
- ill. 14. Om fattigvårdsärenden. 15. Inget fyllesvin. 17. Vild-Erker som skjutskarl. 17. Lilla
Uttervik förr. - portr. 18. Hjert och Tektor. 19 .men störst av allt är kärleken. 21. En främling
vänder åter hem. 22 "Historia". 23. Minneslista. 24
Beskrivning. Författare: Lennart Molander. 1800-talets mest omtalade brottslingar är utan
tvekan Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Conrad. Pettersson Lundqvist Tektor, åtminstone om
man utgår från antalet tidningsartiklar och mytbildningar genom åren. Överfallet och morden
natten till 1 September 1874 blev extra.

30 dec 2008 . (HJERT OCH TEKTOR: kriminalvarden.se) Jag tittade på Stjärnorna på slottet
på SVT Play, och ganska precis 40 minuter in i programmet berättar Janne "Loffe" Carlsson
om en filmroll han hade gått in i så pass att han sen inte hade blivit av med den. Han spelade
den till halshuggning dömde förbrytaren.
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