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Polisen lyckades aldrig bevisa att hennes morfar 
var en mördare. Så Tove Olsson b estämde sig  
för att försöka ta reda på svaret själv.
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lockan 
var närmare ett på natten när poliserna Lantz, 
F orsbom och Lindqvist fick ett larm om att någon 
hade slagit sönder ett fönster på hotell Wiktoria 
i Nyköping, och att förövaren fortfarande befann 
sig på platsen. De hoppade in i patrullbil 220 och 
när de kom fram till hotellet på Fruängsgatan 
trodde de sig direkt ha fångat »glaskrossaren«: 
på den grusförsedda infarten till hotellet såg de 
en gestalt ligga på mage, med armarna längs med 
kroppen, som om han plötsligt fallit framåt. Bred-
vid honom låg en jacka och några meter bort, på 
trapp avsatsen till hotellets bakdörr, låg glasskär-
vor från en krossad fönsterruta. 

Lantz och Lindqvist gick fram till gestalten och 
såg att det var en man, ganska kort och kraftig, 
som såg ut att ha kollapsat på marken av berus-
ning. Medan poliserna försökte få kontakt med 
mannen kom hotellägaren ut från hotellets 
huvudentré.

»Det är inte han som krossade fönstret. Han 
har sprungit iväg«, sade han.

Lantz och Lindqvist beslutade sig ändå för att 
omhänderta mannen för berusning, och grep-
pade tag i varsin arm. Mannen var väldigt tung, 
och när de försökte få upp honom på fötter drogs 
hans svarta tröja av kroppen och han hamnade 
halvstående på knä. På vänster arm blottades flera 
skärsår. Hans huvud hängde ner med hakan mot 
bröstet. Poliserna hade svårt att uppfatta någon 
puls eller höra någon andning. De kallade på sjuk-
vårdare.

När ambulansen bromsade in framför hotell 

PRIVATSPANARE. »Mormor gick aldrig direkt 
förbi mordplatsen, utan gick på andra sidan 
gatan. Men jag tycker om platsen. Jag känner 
mig nära Thomas på något sätt.«
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genom att överösa 
henne med kärleks-
betygelser, för att i 
nästa säga att hon var 
»en jävla skitkärring«. 
Ibland mötte Thomas 
samma behandling. 
Han var en idiot, eller 
en »dubbelidiot«, en 
nolla eller en »dub-
belnolla«. Någon gång 
föreslog Herbert att 
Thomas »skulle gå och 
dränka sig nere i sjön«, 
men ändrade sig snart: 
»Nej, gå inte och dränk 
dig här, då smutsar du 
ner sjön!«

– Herbert var en 
riktig alfahanne. Sam-
tidigt var han varm och 
karismatisk, en yrkes-
skicklig arbetare som 
var beundrad av många. 
Men han kunde också 
vara otroligt hård. Som 
om han ville härda 
Thomas. Men T homas 
var en »snällis«, och det 
gick inte ihop. Herbert 
liksom band honom till 
sig ena stunden för att i 
nästa stöta bort honom 
med hårda ord. Det 
måste ha varit jätteförvirrande för Thomas.

Allt slutade med att Anna-Lisa och Herbert 
separerade: han tog sommarstugan utanför sta-
den och hon stannade kvar i lägenheten i Nykö-
ping. Men de kunde ändå inte hålla sig ifrån var-
andra. De fortsatte att umgås och bo hos varandra, 
och Herbert fortsatte att framhålla att han aldrig 
älskat någon annan än henne.

– För mig var de där bråken något som pågick 
lite i bakgrunden, säger Tove. Jag älskade att vara 
hos dem. Jag var deras lilla solstråle, och när jag 
kom dit var det fest. I dag tänker jag att de hade en 
kärlek mellan varandra som de inte riktigt visste 
hur de skulle hantera.

Trots alla bråk fanns det ett område som Anna-

Lisa och Herbert alltid var 
överens om. De pratade med 
allvarliga röster om vad de 
skulle göra med Thomas, som 
var en »problemungdom«. 
Han gjorde revolt mot för-
äldrarna, började festa och 
dricka alkohol tidigt, skolkade 
från skolan, testade hasch, 
och när han var 16 skickades 
han till behandlings hemmet 
Frossarbo utanför Uppsala. 
Så småningom pluggade han 
till kock på vuxengymnasiet 
och började arbeta på Domus 
restaurang i Nyköping, men 
han lyckades aldrig behålla 
sina jobb. Han hoppade 
mellan anställningar och 
lägenheter, och hamnade 
alltid hemma hos Herbert och 
Anna-Lisa i slutändan.

– Innerst inne förstod jag 
nog mer än vad jag visste om. 
När jag många år senare läste 
igenom min egen dagbok såg 
jag hur beskrivningen av den 
trebenta pallen slutade: »Fal-
ler en, faller alla.« Och precis 
så blev det.

F yra dagar efter mordet 
och 134 mil bort från 
Nyköping satt Tove 

Olsson i sitt rum på Balls Pond Road i London. 
Hon var 20 år gammal och hade nyss flyttat dit 
från sin hemby Hålland i Jämtland för att studera 
skådespeleri på Mountview Academy of Theatre 
Arts. Tove hade hela tiden vetat att hon ville bli 
skådespelare – hon »visste det i sitt hjärta«, men 
utan att någonsin ha sagt det till någon. Nu hade 
hon äntligen tagit mod till sig och kommit in på en 
skola med över 5 000 sökande. På Mountview var 
lärarna stenhårda, obarmhärtiga i sin kritik, och 
Tove blev nedbruten av hur svårt det var. All tea-
ter hon tidigare hade spelat var på lust och lek.

När Tove Olsson skulle lämna sitt rum fann 
hon en lapp som kilats in under hennes dörr. Hon 
plockade upp den och läste:

Wiktoria klockan tio över ett hade den blåljusen 
tända. Med ljuskäglorna studsande mellan de låga 
trähusen på Fruängsgatan såg sjukvårdarna man-
nen ligga med bar överkropp på hotellinfarten.

»Han ser för fan död ut«, sade ambulansföraren 
Lundell.

Medan hans bisittare tog fram en bår stegade 
Lundell fram till mannen på marken. Det gick 
verkligen inte att hitta någon puls, inte att höra 
någon andning. Mannens pupiller var vidgade, 
och ur hans mun kom den fräna doften av alkohol.

»Hur ser det ut?« frågade en av poliserna.
»Det ser inte bra ut«, svarade Lundell kort.
Mannen vändes på rygg ute på trottoaren. Poli-

serna skrek till. På hans bröstkorg syntes ett djupt 
jack – två, tre centimeter långt. De lyfte upp man-
nen på båren och Lundell intuberade honom.

Medan kollegan gav hjärtmassage sprutade 
Lundell ner adrenalin genom röret som förts ner 
i mannens lungor.

Tretton minuter efter att den kommit fram 
lämnade ambulansen hotell Wiktoria och ilkörde 
till Nyköpings lasarett. Eftersom mannen saknade 
ID-handlingar märktes han med ett ID-band av 
akutpersonalen: nummer 1176.

Ambulanspersonalen stannade hos honom 
medan läkarna fortsatte återupplivningsförsöken. 
Klockan halv tre kunde de avsluta sitt uppdrag. 
Patient 1176 dödförklarades till följd av en skär-
skada på hjärtat. Det var inte förrän dagen därpå, 
den 24 september 1996, som offret identifierades 
som Thomas Maurer, 29 år.

I Tove Olssons dagbok från när hon var 15 år 
gammal finns en anteckning om »den trebenta 
pallen«. Tove var ensambarn och växte upp 

med sin mamma Karolina, men som komplement 
hade hon »pallen«: mormor Anna-Lisa, hennes 

man Herbert och deras son Thomas. De var en tre-
enighet som varit central i hennes liv så länge Tove 
kunde minnas. Mor föräldrarnas sommarstuga två 
mil utanför Ny köping, med sjöutsikt och prun-
kande växtlighet, var hennes barndoms sommar-
paradis. Där hade hon lekt hela dagar med Anna-
Lisa, brottats på badmadrassen och åkt med henne 
på sjön i båten som mormodern styrde iklädd sin 
kaptensmössa.

Herbert var grov och bred, och Anna-Lisa gillade 
att påpeka att han hade tjockare handleder än både 
Ingemar Johansson och Floyd Patterson. Han såg 
ut som en blandning av Luciano Pavarotti och ett 
bergatroll, med kal hjässa och en krans av grått hår. 
Herbert kom från Österrike och hade hämtats till 
stålverket SSAB som arbetskrafts invandrare efter 
kriget. Han lät ibland Tove springa in med huvudet 
före i hans spända, runda mage så att hon studsade 
tillbaka och landade skrattande på gräsmattan. 
När han var på gott humör kunde han ta fram sitt 
dragspel eller sin gitarr och spela en stund, eller 
brista ut i operasång. Herbert gillade att Tove var 
en »pojkflicka«, han gav henne en verktygslåda och 
brukade säga med sin lite tyska brytning: »Du är en 
riktig tuffing, Tove.«

Thomas var Anna-Lisas fjärde barn, men hen-
nes enda med Herbert Maurer; ett sladdbarn, tio 
år yngre än Toves mamma. Tove själv var nio år 
yngre än Thomas, och varenda leksak och klädes-
plagg som han någon gång haft hamnade följakt-
ligen hos Tove. Hon hängde efter honom för att få 
honom att leka, försökte väcka honom genom att 
gå på hans rygg när han låg och sov för länge. När 
han var tonåring kunde Tove vänta hela kvällar 
på att han skulle komma hem. Då hade han ibland 
med sig lakritsskruvar från godisaffären – hennes 
favorit.

– Han var min idol, säger Tove Olsson. Han 
hade på sig skinnjacka och 
boots och jag tyckte att han var 
det coolaste jag sett.

Om nätterna kunde Tove 
ibland höra hur Thomas och 
Herbert satt uppe och drack och 
bråkade med varandra. Her-
berts bullriga röst överröstade 
allt och alla. Anna-Lisa brukade 
kalla Herbert för »Hissen«: ena 
stunden upphöjde han henne 

»För mig var de där bråken 
något som pågick lite i bak-
grunden. Jag älskade att 
vara hos dem.«

A U G / S E P  2 0 1 4  F I LT E R  63

Tove Olsson
Född: Nyköping, uppvuxen utanför Åre i Jämtland 

Ålder: 38 år (13 februari 1976)
Yrke: Skådespelare

Arbeten i urval: Den inbillade sjuke, Bitterfittan, 
When We Dead Awaken, En midsommarnattsdröm 
och WannabeMe, på teatrar som Mittiprickteatern, 
Västerbottensteatern och Riksteatern. På film har 

hon medverkat i Jägarna 2 och Jag saknar dig.
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som han inte ville att han 
skulle följa med hem till 
Anna-Lisa. Han hade inget 
minne av att ha krossat en 
fönsterruta, utan mindes 
det som att det var Thomas 
som slagit sönder den.

Samtidigt hölls förhör 
med Herberts närstående 
för att klargöra hans rela-
tion med sonen. Det berät-
tades om hur nedlåtande 
han var mot Thomas, 
skällsorden han använde, 
att han aldrig tyckt att 
Thomas dög något till. 
Någon berättade hur 
fadern och sonen för länge 
sedan fäktats med knivar 
på skoj, och Anna-Lisa 
berättade hur Herbert 
kommit hem sent på mordnatten. Hur han gått 
hukad, som en gorilla, och lagt sig att sova. När 
hon frågade var han hade varit mumlade han 
någonting om »bonnlandet«, och på frågan var 
Thomas höll hus svarade han: »Thomas! Honom 
har jag inte sett på länge, länge!«

I förhören fortsatte Herbert att förneka allt. 
Han kunde inte förstå hur de kunde misstänka 
honom.

»Jag älskade Thomas. Han var hopplös och han 
var en skit, men jag älskade honom«, sade han.

Han försökte förklara att de hårda orden var ett 
sätt att försöka skjuta sonen ifrån sig.

»Han var ju så fadersbunden, det var något 
enormt! Han var så fäst vid mig, han kom hit 
till mig hela tiden. Det var fritt, det var fritt för 
honom att gå!«

F ör Tove Olsson, såväl som för polisen, 
fanns det ändå flera saker som inte stämde. 
Mordvapnet visade sig vara ovanligt: en 

kökskniv tillverkad i Östtyskland av märket 
Foron, som var tejpad längs med eggen. Ingen 
visste vem som ägt den eller sålt den, och det var 
tekniskt bevisat att varken Thomas eller Her-
bert hade haft den med sig under mordkvällen. 
Hur kniven hade hamnat på mordplatsen var ett 
 mysterium.

Tove och hennes familj försökte ta in förlus-
ten av Thomas samtidigt som de var tvungna att 
b earbeta möjligheten att det var hans egen pappa 
som mördat honom. De diskuterade sinsemellan 
och sade att Herbert varit verbalt våldsam, visst, 
men aldrig fysiskt. Dessutom var han stor och 
förlitade sig på sin styrka – vapen var bara larv. 
Detsamma gällde Thomas, och Toves mormor 
upp repade gång på gång: »Thomas var ingen kniv-
man!«

– Vi kastades mellan ytterligheter. Ena stunden 
trodde vi att polisen hade rätt – det måste vara 
han! För att i nästa stund tänka: det är inte möj-
ligt. Herbert skulle aldrig kunna sticka en kniv i 
någon, och inte i sin egen son.

Det som också ställde till det var den oiden-
tifierade personen som siktats på Fruängsgatan 
tillsammans med fadern och sonen. Snart var hela 
Nyköping tapetserat med efterlysningar av »den 
tredje mannen«. Men ingen visste vem han var, 
och ingen gav sig heller till känna. Samtidigt fram-
kom det i utredningen att ett av vittnena på kro-
gen ljugit om sitt alibi. Det var en man med viss 
koppling till Östtyskland, som när polisen kon-
fronterade honom erkände att han ljugit eftersom 
han parkerat om sin bil i onyktert tillstånd efter 
besöket på restaurang Balkan. Hans kläder och 
hans bil undersöktes, men inga spår hittades. 

»Tove, please phone home. Your grandmother is 
not well.«

Tove började gråta. Var hennes mormor på väg 
att dö? Hon rusade till en telefonkiosk och ringde 
hem till sin mamma. Inget svar. Hon prövade 
igen. Fortfarande inget svar. Hon prövade att 
ringa till sin mormor, men inget svar där heller. 
Till slut orkade inte Tove mer. Hon satte sig på en 
buss och åkte, utan att bry sig om i vilken riktning 
den tog henne. Hon klev av vid en tunnelbanesta-
tion och hittade en ny telefonkiosk. Denna gång 
ringde hon till sin mammas storebror. »Du ska få 
prata med Karolina«, sade han.

»Thomas har blivit dödad«, sade mamman när 
hon kom till telefonen. »Det hände med en kniv.«

– När jag hörde mamma säga det var det som att 
jag föll och landade i bomull. Det var väl chocken, 
men just där och då kändes det som att jag väntat 
på den nyheten hela mitt liv, och att det nästan var 
skönt att det äntligen hänt. Jag vet inte varför, och 
var orden kom ifrån, men det första jag svarade 
var: »Var det Herbert?«

I Nyköping arbetade polisen febrilt med att 
kartlägga Thomas Maurers sista kväll i livet 
och att hitta hans mördare. Vid sextiden den 

23 september hade Thomas ringt hem till sin 
mamma och pappa från en telefonautomat på 
restaurang Balkan inne i stan. Där hade han träf-
fat en man från Österrike, och ringde för att be sin 
pappa komma och träffa sin landsman. Herbert 
Maurer hade redan fått i sig tre flaskor vin, men 
lät sig övertalas. Väl på plats hade Herbert druckit 
fyra starköl och »viftat med en större summa 
pengar«, vilka han tagit ut för ett tandläkarbesök. 
Folk bröt arm med varandra runt bordet och 
flera av gästerna vittnade om hur Herbert ver-
kade trycka ner sin son. Medan armbrytningarna 
pågått hade Thomas lämnat sällskapet och satt 
sig någon annanstans. Strax före stängningsdags 
hade Herbert ramlat i en trappa på restaurangen, 

slagit i huvudet och varit avsvimmad en kort 
stund. Thomas hade ilsknat till i tron att det var 
någon som knuffat honom, som om han ville för-
svara sin pappa.

Istället för att kalla på en ambulans hade Tho-
mas tagit på sig ansvaret för att få hem Herbert, 
och runt midnatt lämnade de restaurang Balkan. 
Med Herberts jacka över ena armen och den 
andra runt sin far promenerade de längs med 
Fruängsgatan hem mot Anna-Lisa. Flera vittnen 
hade sett två män, en »rund och kort« och en 
»stor« runt halv ett-tiden, men några av vittnena 
hade sett ytterligare en man i närheten. Flera 
identifierade den store och den korte som far och 
son Maurer – men vem den tredje mannen var 
visste ingen.

Runt klockan tio i ett hörde ägaren till hotell 
Wiktoria bankningar på hotellets bakdörr, och 
hans dotter hörde ljudet av glas som krossades. 
När han gick ner fann han en man i 55–60-års-
åldern med grått kortklippt hår och högt hårfäste 
som bankade på dörren. Mannen hade ingen jacka 
och ägaren tyckte att han såg ut som en »dansk 
fi skare«. Några meter längre bort, ute på gården, 
såg han ett »bylte« på marken.

»Vad vill du?« frågade ägaren.
»Jag ska in!« svarade fiskaren. 
Ägaren, som tyckte att han uppträdde mycket 

aggressivt, svarade:
»Det ska du inte. Försvinn härifrån, annars 

ringer jag polisen!«
»Gör du det, din skit!«
Ägaren låste innerdörren och gick för att ringa 

polisen. När de kom till platsen var mannen för-
svunnen, men byltet på marken var kvar.

Dagen efter hittade polisen en kniv slängd 
under en bil, ett kvarter bort från mordplatsen. 
Vid det krossade fönstret hittades blod från Her-
berts skadade hand, likaså på en parkerad bil mot 
vilken han lutat sig. Det var klarlagt att han befun-
nit sig på brottsplatsen och umgåtts med offret 

under hela kvällen, men fler 
bevis än så fanns inte.

I förhören förnekade Her-
bert Maurer brottet. Han sade 
att han inte mindes någonting 
annat än att han på vägen hem 
från krogen skulle ordna ett rum 
på hotellet åt Thomas, efter-

»Jag älskade Thomas. Han 
var hopplös och han var en 
skit, men jag älskade honom.«

TILLSAMMANS. Från vänster: Tove Olsson, Herbert Maurer,  
mamma Karolina Olsson och Thomas Maurer.
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av Shakespeare i händerna 
på henne, och tilldelade 
henne rollen som Lady 
Anne, en änka som vet att 
kung Richard är ansvarig 
för hennes mans död, men 
ändå låter sig manipule-
ras till att gifta sig med 
honom.

Hemma i Nyköping 
kom man inte längre med 
fallet, och 1998 lades utredningen ner. De hittade 
ingen tredje man, fick inte Herbert att erkänna 
eller minnas något annat, och kunde inte knyta 
mordvapnet till någon. Familjen lämnades i 
ovisshet. Herbert bodde kvar ute på sitt som-
marställe, och Anna-Lisa ville inte umgås som 
förr. Så småningom lämnade Herbert Sverige 
för gott och bosatte sig i sin hemstad i Österrike. 
I skolan fortsatte Tove att bearbeta sorgen och 
ovissheten. Varenda roll hon spelade och varenda 
text hon läste tycktes handla om mordet, och i 
pjäser kunde hon gråta över Thomas, eller skrika 
på Herbert.

Hon blev kvar i London i fem och ett halvt år, 
varpå hon flyttade hem till Sverige igen, ungefär 
samtidigt som Herbert flyttade ner till Saalfelden 
i Österrike. Anna-Lisa var där när han flyttade, 
och de kom att fortsätta att prata med varandra 
i flera timmar varje dag.

Tove Olsson började arbeta med olika 
t eatergrupper i Stockholm, bland annat på  b arn- 
och ungdomsteatern Mittiprickteatern, innan 
hon 2006 fick en fast tjänst på Västerbottens-
teatern i Skellefteå. Hon hade börjat samla på 
Thomas ägodelar, läste hela förundersökningen 
och började fantisera om att ringa Herbert och 
spela in honom, eller att åka ner till Österrike 
för att konfrontera honom. Hon skulle vagga 
in honom i trygghet, kanske försöka få honom 
full, och sedan bombardera honom med smarta 
f rågor. Hon tänkte att hon ju kände honom, så 
hon skulle veta om han ljög eller inte. Hon dis-
kuterade ständigt fallet med sin mamma och sin 
mormor, men fick från alla andra håll höra att 
hon borde släppa taget. Folk kunde inte förstå 
varför hon inte kunde lämna saken efter flera år 
i sorg.

– Jag försökte verkligen gå vidare, men jag 

kunde inte. Det bara pågick och pågick i huvudet. 
Jag behövde få ett svar.

I tre år hade Tove funderat på att köpa en  
inspelningsapparat på Clas Ohlson innan 
hon köpte den, och i två år till låg den i 

h ennes garderob som ett dåligt samvete. När 
hon var i Överkalix för att medverka i Jägarna 2 
t räffade hon en teammedlem som berättade att 
hans högsta dröm var att göra en dokumentär 
om sin familjehistoria, men att det involverade 
ett jobbigt telefonsamtal till hans mamma. Han 
hade också köpt en inspelningsmodul på Clas 
Ohlson för att spela in samtalet, men aldrig vågat 
ringa.

– Det var som om hjärtat stannade. Jag tänkte: 
»Vad är det jag håller på med egentligen?«

Hon kände sig allt mer stressad över att tiden 
gick. Varje gång hennes mammas namn dök upp 
på mobildisplayen tänkte hon: »Nu händer det, 
nu är Herbert död. Nu kan jag aldrig mer få prata 
med honom.« Så hon ringde.

De pratade i en och en halv timme första 
dagen. Tove hade bara varit besatt av skuld-
frågan, men så fort Herbert svarade slogs hon av 
hur mycket hon faktiskt saknat honom.

– Jag kom ihåg hur det var när jag var liten och 
borta hela sommarlovet från min bästa kompis 
Sara, och kände exakt samma känsla: »Jag vill 
ju bara vara med dig!« Jag kände att han såg mig 
direkt, att det var samma gamla Herbert, som 
ställde smarta frågor, som var varm och intel-
ligent.

Dagen därpå ringde hon igen och berättade att 
hon ville hälsa på honom, och de bokade in besö-
ket. Hon ville säga något om hur rädd hon var för 
att han skulle dö innan hon hann dit, men vågade 
inte. Istället sa hon:

Ändå puttrade misstanken: Kunde han vara den 
tredje mannen?

Två veckor efter mordet ringde telefonen 
hemma hos Anna-Lisa. Bevisen hade inte räckt 
till mot Herbert, och nu var han satt på fri fot. 
Såväl Tove som hennes mamma och mormor 
greps av panik.

– Herbert hade förvandlats till en konturlös, 
mörk gestalt. Vi tittade på klockan och försökte 
föreställa oss vad Herbert gjorde, och räknade: 
hur lång tid tar det att gå till Systembolaget? 
Tick, tack, tick, tack. Nu är han på Systemet. Tick, 
tack. Nu har han handlat färdigt. Tick, tack. Nu 
åker han ut till sommar stället. Nu öppnar han en 
flaska vin.

Plötsligt slogs de av tanken att han skulle komma 
efter dem. Han var ju en man som förlorat allt.

– Om han begått mordet, så visste vi inte längre 
vem han var, säger Tove. Vi visste att han var arg 
över allt som sagts om honom och Thomas i för-
hören, och över att vi inte varit hos honom och 
stöttat honom. Så vi började leta efter flyktvägar 
och byggde fällor av blomvaser som skulle gå i 
kras om han försökte ge sig på att klättra in via 
balkongen på tredje våningen. Men Herbert vägde 
ju 120 kilo och hade ryggproblem! Vi var riktigt 
tokiga.

Två dagar senare ringde telefonen igen, och 
mamma Karolina svarade. Det var Herbert. Han 
grät, en rosslig, djup gråt. Han bedyrade att han 
inte begått mordet, och återigen upprepade han:

»Jag älskade Thomas. Han var en skit, men jag 
älskade honom.«

– Plötsligt var den mörka gestalten som bort-
blåst, och vi såg att det var ju bara Herbert, säger 
Tove.

 Men han mindes fortfarande ingenting.

T ove Olsson flög tillbaka till London. Med 
sig hade hon en av Thomas krukväxter 
som hon bestämt sig för att ta hand om. 

Hennes mamma ringde en gång i veckan för att 
uppdatera henne: att Herbert träffade en psy-
kolog för att försöka få tillbaka minnet, eller 
att fallet tagits upp på Efterlyst. I skolan kände 
Tove till en början att eleverna »försvann upp 
längs med v äggarna« när hon gick in i ett rum, 
men lärarna på utbildningen ville att hon skulle 
använda sorgen i sitt arbete. De stack Richard III 

»Det kändes som att jag hade 
missat chansen, men jag ville 
åtminstone få se honom en 
gång till i livet.«

TERAPISKRIVERI. Tre andra mord
historier som fått offentlig bearbetning.

1 I mars 1932 hittades Hjalmar 
von Sydow, hans kokerska 
Karolina Herou och husan 

Ebba Hamn ihjälslagna i en våning 
i Stockholm. Sonen Fredrik von 
Sydow och hans hustru Ingun 
misstänktes snabbt. När polisen 
fann dem på en restaurang i 
Uppsala drog Fredrik fram en 
pistol och sköt Ingun, därefter 
sig själv. Berättelsen om morden 
blev både teaterpjäs och biosuccé de efterföljande åren, 
men inom familjen dröjde det till 2004 innan Helena 
Henschen – barn till Hjalmars dotter – bröt tystnaden. 
Genom artiklar, foton, brev och samtal med familjen 
sökte hon efter motiv till morden. I skuggan av ett brott 
beskriver även hur förödande tystnaden efteråt blev 
för de närmsta. I en intervju i Sydsvenskan framhåller 
Henschen »hur viktigt det är att prata och samtala om 
händelserna istället för att sopa under mattan«.

2 När Chuck Palahniuk fyllde 18 blev han invigd i 
den mörka hemligheten att hans morfar skjutit 
ihjäl hans mormor innan han tog livet av sig 

själv. Inte nog med det: 1999, samma år som Chucks 
genombrottsroman Fight Club blev film, sköts hans 
pappa till döds av flickvännens före detta make. Chuck 
jobbade för att mördaren skulle få dödsstraff, vilket 
besannades 2001. Samtidigt påbörjade Chuck romanen 
Lullaby. Den handlar om en reporter som skriver 
om plötslig spädbarnsdöd och upptäcker att 
samtliga barn före sin död fått höra samma 
vaggvisa. Reportern inser att han har 
makten att döda genom orden. Boken 
har enligt Palahniuk hjälpt honom att 
bearbeta händelserna kring faderns död. 
I en intervju i The Guardian säger han: »Jag 
tror verkligen att det är de stunder vi inte kan prata om 
som präglar resten av vårt liv. Det är de stunder vi inte 
kan bearbeta genom att berätta en historia som förgör 
oss till slut.«

3 Den adopterade Gary L Stewart var 39 år när 
en kvinna ringde och presenterade sig som 
hans mamma. Han fick veta att pappan övergav 

honom på ett trappsteg till en kyrka när han var bebis. 
I jakten på pappan Earl Van Best Jr upptäckte Gary en 
märklig man med förkärlek till mexikanska antikviteter 
och satanism. Snart fick han misstankar om att pappan 
kunde vara Zodiakmördaren, som tros ha mördat fem 
unga personer i USA på 1960talet. Efter att ha fått reda 
på att pappan var död, bestämde han sig för att berätta 

historien. I The Most Dangerous Animal of All 
lägger Stewart fram sina bevis. Han arbetade 
in i det sista för att polisen skulle analysera 
hans och mammans DNA för att se om det 
matchade mördarens – utan resultat. Hans 
egen övertygelse sviktar dock inte när  han 
i slutet av boken äntligen kan släppa taget:  
»Zodiakmördaren övergav mig för så länge 
sedan. Nu kanske jag kan överge honom.«

ELIN KLEMETZ
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och hon hade hela tiden fruktat vad han skulle 
göra om han blev arg. Nu låg han hjälplös bredvid 
henne, och istället för att känna ilska kände hon 
kärlek.

När en sjuksköterska gick förbi stammade Tove 
fram:

»Mein Großvater, tschuldigung… I know that 
this might sound strange, but I have always liked 
his tummy so much. So I wondered, if I could have 
a look?«

Sjuksköterskan drog försiktigt av täcket från 
Herbert och blottade hans mage, samma mage 
som hon brukade få springa in i som liten. Tove 
tyckte att den såg ut som en stor, mjuk kupol. Hon 
klappade honom varsamt några gånger, innan 
sköterskan drog upp täcket igen.

– Det var ett ögonblick av försoning, säger Tove 
Olsson. Som att jag fattade att jag fick känna olika 
känslor samtidigt. Att ilskan, förtvivlan och vre-
den, att alla tvivel, kärleken och saknaden – allt 
kan bo i mig samtidigt. Jag kom på att jag inte 
behövde jobba emot, utan kunde acceptera det 
som hade hänt.

N är Herbert hade avlidit besökte Tove 
Olsson hans lägenhet, där hon stannade 
i fyra dagar. Hon spelade på hans gitarr, 

gick omkring i hans skor och kläder, kröp upp 
i hans soffa och grät, hittade hans pedantiskt 
strukna näsdukar och snorade ner dem. Hon tit-
tade ut genom hans fönster, som hade utsikt över 
ett vidsträckt landskap där Alperna spretade mot 
en rosa himmel. Där hade han suttit själv, timme 
ut och timme in, och druckit eller ätit och tittat 
ut, och Tove tänkte att om han mindes någonting 
av mordet, om han visste någonting, så måste 
det väl ha kommit ut någonstans? Någonstans 
i lägen heten måste det finnas något spår av vad 
som hänt.

Tove kände sig som en detektiv. Hon letade i 
böcker, fickor, anteckningsblock, lådor, i skryms-
len och vrår. Men ingenstans hittade hon något 
som kunde avslöja Herberts inblandning. Och 
ingenstans hittade hon några spår av sig själv hel-
ler. Var hon helt utraderad ur Herberts liv?

Under den sista dagen öppnade hon vad hon 
först trott var pappersåtervinningen: flera ölkar-
tonger fulla med pärmar och böcker. I dem hit-
tade hon papper på köpet och försäljningen av 
familjens sommarställe, alla brev som Thomas 
skrivit till Herbert, alla brev som Tove skickat och 
kopior på Herberts svarsbrev. Där fanns hans dag-
böcker, förda i enkla kalendrar med korta note-
ringar om vilka som ringt och när. Han hade spa-
rat tidningsurklipp om mordet, om »den tredje 
mannen«, Thomas obduktionsrapport, papprena 
som kungjorde att han inte längre var häktad. Allt 
fanns där. 

»Se nu till att hålla dig vid liv. Hur man nu gör 
det?«

Hon skrattade till. Sedan kom svaret:
»Man andas väl?«
En och en halv vecka före den planerade resan 

lyste »mamma« upp på mobildisplayen. Herbert 
hade ramlat och låg i koma. Egentligen skulle hon 
ha premiär för Bitterfittan, en monologpjäs baserad 
på Maria Svelands bok med samma namn, men sköt 
genast på den för att kunna åka ner till Österrike. 

– Jag var förtvivlad. Det kändes som att jag 
hade missat chansen, men jag ville åtminstone få 
se honom en gång till i livet.

Det hade hunnit bli kväll när Tove Olsson kom 
fram till sjukhuset i Saalfelden. Morfadern låg i 
en sjukhussäng, med flera maskiner kopplade till 
sig. Tove pratade med honom på svenska, hälsade 
från sin mamma och mormor. Tove kände någon 
sorts lättnad över att inte kunna ställa alla frågor 
hon fantiserat om, de hade tett sig så skrämmande 

OLÖSLIGT. »Det är ett pussel, och jag hittar 
nya ledtrådar hela tiden. Det är också därför 

föreställningen heter Tusen bitar, för det här 
pusslet går inte riktigt att lägga.«
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– Hon sa: »Jag vill att du ska göra det här«, 
berättar Thunberg. Och så berättade hon hur 
hon ville göra pjäsen, att det skulle vara hon som 
spelade rollen som Herbert, sin mormor, sig själv, 
att det skulle vara en blandform med dockor, 
musik och dans, att den skulle heta Tusen bitar. 
Jag hörde att allt fallit på plats, att hela konceptet 
var klart. Då började jag gråta. Jag är mycket mer 
uppgiven inför livet – först lever man och sedan 
dör man – men Tove tror på godhet, och hon hade 

ett sådant hjältemod i att försöka skapa mening av 
alltihop.

I nte förrän tre dagar före premiären av Tusen 
bitar, i januari 2011, kunde Tove Olsson hela 
texten utantill. Under hela repetitionsperio-

den hade pjäsen ändrats om, och de inblandade 
pendlat mellan hybris och förtvivlan.

– Ena stunden kände vi att vi hade ett otroligt 
rikt material som knockade oss, och andra gånger 

T ove Olsson sätter sig ner på stengolvet i 
entrén till teater Moment i Gubbängen 
i Stockholm. Hon använder en kökskniv 

för att skära upp tejpen på fyra Clas Ohlson-lådor 
som står framför henne. Lukten av instängd gam-
mal garderob sprider sig i rummet. Tove börjar 
fiska upp saker ur lådan: en lila ryggsäck av mär-
ket Champion, ett par lädertofflor, en portmonnä 
som visar sig innehålla ett par simglasögon, hen-
nes mormors kaptensmössa. Inuti den står korta 
meddelanden nedklottrade med tuschpenna: »Nu 
slut på allt«, »så sorgligt« och »Thomas kom till-
baka, du fattas mig«.

Ur nästa låda dyker högar med fotoalbum och 
tidningsurklipp upp, ur ännu en lyfts mappar och 
pärmar fulla med polisförhör. Alltihop – Thomas, 
Herberts och Anna-Lisas ägodelar, förundersök-
ningen, inspelningsband, teckningar, brev – har 
Tove samlat på sig genom åren på jakt efter gåtans 
lösning.

– Folk har undrat varför jag samlat på mig det 
här, säger hon. Ibland har jag fått kommentarer 
som: »Jaha, så han var bara din halvmorbror.« 
Som om det skulle göra det hälften så sorgligt.

Hennes röst spricker lite.
– Jag såg hur mormor höll fast vid alltihop, hur 

hon höll på med sina fotoalbum och sina kassett-
band. Jag tyckte hon var så jobbig. Nu kan jag se 
att jag ju gjort exakt likadant, fast på mitt sätt. Jag 
har också behövt älta det här.

Efter att ha rest landet runt med Bitterfittan 
tog Tove tjänstledigt från Västerbottensteatern 
i två månader. Hon samlade ihop allt från fallet, 
besökte folk som varit involverade i det och bör-
jade teckna ner sina egna minnen. Det slutade i en 
»300-sidig spya«, enligt Tove själv.

– Jag var bara tvungen att få ur mig allt. Jag 
måste gå till botten med det för min egen skull. 
Samtidigt hade jag en dröm om att få göra någon-
ting av det. Jag ville väl skapa något slags mening. 
Jag ville berätta om de här människorna, hur de 
törstade efter kärlek och längtade efter varandra. 
Men hur allt ändå slutade i ett stort misslyckande.

Tove Olsson gick till cheferna på Västerbottens-
teatern och lade fram förslaget att göra en pjäs om 
mordet.

– Jag hade ingen färdig pjäs, bara de där 300 
sidorna. Men de sa: »Vi kör.« Och då fanns det 
ingen återvändo. Det var skrämmande, för plötsligt 

kände jag: Får jag göra så här mot min familj? Får 
jag ta mig rätten att dela med mig av den här his-
torien i det offentliga rummet? Och hur kan jag 
berätta om dem utan att förråda dem? Det jag visste 
var att det inte fick bli sentimentalt, och inte speku-
lativt. Jag ville att det skulle vara ett vittnesmål.

De började leta efter regissörer som skulle 
hjälpa Tove i arbetet, utan att hitta någon som 
passade. Till slut ringde Tove till sin sambo, skå-
despelaren och regissören Oskar Thunberg.

INLEVELSE. När Tove Olsson spelar rollen 
som Herbert har hon på sig hans kläder, som 

hon hämtade hem från Österrike. »Jag har 
faktiskt aldrig tvättat dem«, erkänner hon.
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undrade vi om det överhuvudtaget skulle beröra 
någon annan, säger Tove. Det var första gången 
vi var tillräckligt färdiga för att kunna göra ett 
genomdrag för provpublik och efter repetitionen 
upptäckte vi att halva publiken grät. Då släppte 
det mesta av nervositeten.

Mormor Anna-Lisa levde fortfarande när pjä-
sen hade premiär, men Tove berättade aldrig för 
henne om den. Hon gick bort 2012.

– Jag vet att mormors högsta dröm var att något 
sådant skulle göras om Thomas, att han inte skulle 
glömmas bort. Men hon ville inte dela de kom-
plicerade sakerna med omvärlden, hon ville bara 
komma ihåg det fina. Och jag var tvungen att göra 
det på mitt sätt. Det kändes som att min premiär 
var när mamma kom och såg pjäsen. Jag spelar rol-
len som henne i pjäsen också, och jag var så orolig 
över hur hon skulle ta det. Jag såg att hon satt och 
blundade under långa stycken av föreställningen, 
kanske för att det blev för mycket för henne, men 
efteråt sa hon att hon tyckte pjäsen var jättebra. 
Nästa dag sade hon att det kändes i hela kroppen 
precis som det kändes tiden direkt efter mordet.

På golvet på teater Moment har hon spridit 
ut allt fler papper och pärmar. Hon tar upp foto-
albumet som hennes mormor gjort till Herbert, 
med Thomas liv kronologiskt ordnat i bilder: 
T homas på Kålmården, Thomas som punkare, 
som skojar med en sovande Herbert och har lagt 
en lapp på hans mage där det står: »Jag är  Grodan 
Boll.« I slutändan kom pjäsen att handla allt 
m indre om mordet på honom.

– På något sätt hade jag redan bearbetat för-
lusten av Thomas. Det som var viktigt var istället 
att arbeta med min kluvna relation till Herbert. 
Får jag känna kärlek till honom fastän han kanske 
gjort det här hemska? Eller är det ett brott mot 
Thomas? Det finns något väldigt förbjudet i det.

Hon bläddrar i Herberts dagböcker, fram till 
sidan där han med prydlig skrivstil noterat att 
Tove ringt honom och kommer att ringa honom 

nästa dag igen. Men ingenstans i 
dagböckerna hittade hon någon-
ting som kunde tala om för henne 
om han var skyldig eller inte. 
Men det är inte det viktiga för 
Tove Olsson längre.

– När vi spelade pjäsen var det 
många som kände igen sig i proble-

met att få ta plats. Min kamp i pjäsen, att göra det jag 
måste göra, att tillåta mig att älta och ta mig rätten 
att berätta min berättelse. Det verkar ha klingat an 
hos väldigt många: att ingen annan kan säga vad 
man måste eller inte måste göra för att gå vidare.

Efter premiären fick Tusen bitar strålande recen-
sioner. För Tove Olsson har gensvaret betytt mycket. 

– Framför allt att det kommit fram människor 
till mig och delat med sig av berättelser om sådant 
de själva kämpar med i sina liv. Det händer oftast 
direkt efter föreställningen, men en kvinna kom 
fram till mig på apoteket ett helt år senare. Då 
känner jag det man kanske kallar »mening«. Att 
det har slutat i något slags ljus.

Hon fortsätter:
– När man föds in i en familj är det som att man 

sänks ner i ett bad av familjens tidigare upp levelser. 
Och man bara suger upp det. Man blir en bärare av 
det som ens föräldrar eller släktingar inte kunnat 
hantera. Det är så det blev för mig, det var det jag 
bar inom mig. De hann inte avsluta arbetet med sig 
själva innan det var över, och då tog jag över och 
avslutade det åt dem. Någon har sagt att skriva är 
att gråta, och det är som att jag gråtit deras tårar nu. 
De har bråkat och pratat och försonats inuti mig, 
och nu har de äntligen funnit något slags vila.

Oskar Sonn Lindell är reporter på Filter. T idigare 
har han bland annat porträtterat Stina Oscarson 

(»Sin egen värsta fiende«, #37) samt intervjuat 
r egissören Ruben Östlund (»Mesta möjliga 

m otstånd«, #39).
Magnus Bergström är Filters bildredaktör. Det 
senaste åren har han plåtat såväl mårdhundjakt 
i nordligaste Sverige (»Att jaga sin egen svans«, 
#38) som boule på Rivieran (»Allez Ali!«, #34).

Måndag 27 oktober. Stockholmspremiär för Tusen bitar – en 
cold case-tragedi på teater Moment i Gubbängen. Föreställ-
ningen produceras av teater Lumor i samarbete med teater 
Moment.
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»Det som var viktigt var 
i stället att arbeta med min 
kluvna relation till Herbert.«


