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Ett upprörande och ohyggligt mord i Krokebro 1873 

 
Ur Blekinge Läns Tidning den 3 juni 1873 

 

Att det mest upprörande och ohyggliga mord begicks sistlidna fredagsafton kl 8-9 vid 

Krokebro i Augerums socken. En f d hemmansägare Anders Pettersson i Sälleryd blev då 

nämligen av en torpare Petter Carlsson från Trolleboda med en käpp och sk gärdsel eller 

gärdesgårdsstörar  ihjälslagen efter någon dem emellan uppkommen ordväxling om vem som 

skulle – köra en skjuts, den de vid tillfället gemensamt begagnat på väg till sina hemvister.  

 

Vad som ingalunda mildrar det hemska i saken är, att mördaren Petter Carlsson skall vid 

tillfället varit alldeles nykter och sålunda med kallt blod förvärvat dådet. Han blev dagen 

därpå av ortens unge nitiske och påpasslige länsman, herr E Nelsson, genast, på förekommen 

anledning, häktad, oaktat han, Petter Carlsson under åkallan av Gud åberopade sin oskuld vid 

undersökningen och för alla dem de mötte vid transporten ned till häradshäktet i Lyckeby.  

 

Sedan han där fått besinna sig något och hans tillkomna moder vid muntligt samtal allvarligt 

förmanat honom till bättring brast modet uti brottslingens hjärta och han avlade en 

bekännelse, om åtminstone vad själva huvudfaktum, brottet angår. Tymed vara sanningsenlig. 

Vid undersökning på stället fanns många stycken av hjärna och huvudet, av den dödade spritt 

omkring på flera alnars omkrets – den dödes huvud hade på vänster sida blivit alldeles 

massakrerat - och brottslingens fräckhet gick så långt, att han lugnt avsåg det blodiga liket 

under anmärkning, att ett stort straff säkerligen väntade mördaren. Man hade hört Anders 

Pettersson flera gånger ropat ”Petter lille, skona livet” m m. 

 

Rättslig undersökning om tilldragelsen lärer genast komma att äga rum. 

 

 

Ja, så skriver Blekinge Läns Tidning den 3 juni 1873 om mordet på en annan ättling från 

Gåsamåla, Anders Petersson, som var styvson till föregående mordoffer och dotterson till 

Hans Hansson d.ä. i Gåsamåla. 
 

 

Framtaget av Barbro Olsson 


