
                                                               
 
                                                                                                                                                            

 
 
FÖRORD. 
 
 
 
Skriften “Fallen på sin post” som kom ut i tryck 1988, var det första forsk- 
ningsarbetet i Sverige som behandlade dödade polismän i tjänsten.  
Sedan dess har flera elever vid Polishögskolan gjort intressanta specialar- 
beten som bygger på uppgifterna i “Fallen på sin post”.  
Ett sådant mycket välgjort och intressant specialarbete, är Stefan Kálmáns 
från 1996. Hans arbete heter “Polismord 1892 - 1992” med underrubriken, 
“Polismän dödade med uppsåtligt våld på grund av sin tjänst som polis”. 
Han har mera i detalj beskrivit de olika polismorden, gärningsmännen och 
domarna. Han har också på ett mycket utförligt sätt beskrivit omständig- 
heterna vid mordgärningarna. 
 
“Fallen på sin post” som kom ut 1988, beskriver fall där polismän dödats 
i tjänsten åren 1900 - 1987 genom våld och polismän dödade genom  
olyckshändelse åren 1904 - 1987. 
 
Denna utgåva av “Fallen på sin post” fortsätter att beskriva händelser där 
polismän dödats i tjänsten fram till och med 1999. Det har också gjorts en  
komplettering till förteckningen om dödade polismän genom våld. Det är  
ett fall i Råsen strax söder om Stockaryd, som inte fanns med i “Fallen på  
sin post” från 1988. Denna händelse finns beskriven under fall nr: 10. 
Med hjälp av Stefan Kálmáns elevarbete, har avsnittet om dödade polis- 
män genom våld, kompletteras med bland annat gärningsmännens straff. 
 
Innehållet i denna “Fallen på sin post” har begränsats till förteckningar  
över “polismän dödade genom våld” och “polismän dödade genom  
olyckshändelse” samt kommentarer till förteckningarna. 
Redogörelse för källmaterialet med mera, har utelämnats i denna utgåva. 
 
Skriften tillägnas alla de svenska polismän som dödats i tjänsten. 
 
 
 
Örnsköldsvik i februari 2004. 
 
Lennart Selling. 
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POLISMÄN DÖDADE GENOM VÅLD. 
Förteckning för åren 1900 - 1999 med kort händelsebeskrivning 
samt uppgifter om gärningsmän. 
 
1: 
Poliskonstapel Johan Fredrik Hedén f 11/4 1854, knivskars till döds i 
tjänsten den 3/6 1900 i Göteborg. Hedén och en kollega till honom hade 
omhändertagit en bråkig fyllerist i en tobaksaffär i Redbergslid. På väg 
till polisstationen drog den omhändertagne upp en fällkniv ur fickan och 
högg Hedén med två hugg som träffade i halsen och i tinningen. Hedén  
avled av skadorna. Gärningsmannen lyckades fly men greps senare i sitt 
hem. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (23) Nationalitet: (S). 
Anm: Gärningsmannen var en känd “poliskund”. Han dömdes för miss- 
handel i hastigt mod varav döden följt, utan avsikt att döda, till sex års 
straffarbete. 
 
 
2: 
Extra poliskonstapel Axel Danielsson f 14/1 1885. knivskars till döds i 
tjänsten den 12/8 1905 i Karlstad. Danielsson blev kallad till Herrhagen 
med anledning av ett bråk. En berusad man hade kommit in till en familj 
där och uppträtt hotande. Danielsson fick hjälp med att omhänderta man- 
nen av  Hjalmar Vernström, som tidigare varit anställd vid polisen. 
På väg mot polisstationen bad den omhändertagne att få tända en cigarett, 
vilket beviljades. Han drog då upp en kniv ur fickan och högg Danielsson 
i halsen. Danielsson avled av skadorna på platsen. Vernström knivhöggs 
också av gärningsmannen men överlevde. 
Gärningsmannen flydde med greps senare. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (23) Nationalitet: (S). 
Anm: Han dömdes för dråp till fängelse i sex år och sex månader. 
 
 
3. 
Poliskonstapel Nils Anton Lindén f 26/11 1875, knivskars till döds i 
tjänsten den 11/9 1907 i Göteborg. Lindén och en kollega, Dahlberg, 
blev kallade till Viktoriagatan 45 i Landala med anledning av inbrotts- 
stöld i en mjölkbutik. Det var två inbrottstjuvar i butiken och när de upp- 
täckte polismännen, rusade de ut mot dem med var sin kniv i handen. 
Dahlberg lyckades slå bort kniven ur handen på en av tjuvarna och gripa 
honom. Lindén blev under brottning med den andre tjuven, knivskuren i 
magen så svårt att han avled på platsen. Gärningsmannen flydde men 
greps senare. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder(27) Nationalitet: (S) 
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Anm: Han dömdes till 10 års straffarbete. 
 
4. 
Poliskonstapel Johan Hjalmar Henriksson f 2/3 1874, knivskars till 
Döds i tjänsten den 30/5 1908 i Haparanda. Henriksson och en kollega till 
honom skulle föra två omhändertagna kvinnor till polisstationen. En be- 
rusad man försökte frita kvinnorna. Under det uppträde som följde, högg  
mannen Henriksson med en kniv som träffade i tinningen. Henriksson föll  
ihop på marken och blev då angripen på nytt av mannen som nu slog Hen- 
riksson i ansiktet med en livrem så att ena ögat trängde ut. Henriksson av- 
led på platsen. Gärningsmannen greps strax efter dådet. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (23) Nationalitet: (SF) 
Anm: Han dömdes till livstids straffarbete. 
 
5. 
Poliskonstapel Jöns Nilsson-Roos f 14/5 1882, sköts till döds i tjänsten 
den 11/6 1908 i Ängelholm. En man hade fått för sig att Nilsson-Roos 
hade ett förhållande med mannens hustru. När han såg Nilsson-Roos 
patrullera förbi mannens fastighet, fick han en ingivelse att döda polis- 
mannen. Mannen tog hagelbössan, gick ner i husets gatuplan, öppnade 
dörren och sköt ett skott som träffade Nilsson-Roos i huvudet från ca: fem 
meters avstånd. Nilsson-Roos avled omedelbart. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (35) Nationalitet: (S) 
Anm: Han ansågs sinnessjuk. Fälldes ej till ansvar utan omhändertogs för 
vård. 
 
6. 
Kronolänsman Carl August Rinnander f 6/8 1837, sköts till döds i tjän- 
sten den 11/11 1909 i Hällestad i Östergötland. En sinnessjuk man hade 
hotat att skjuta flera personer i grannskapet. När Rinnander kom till man- 
nens bostad för att omhänderta honom, sköt mannen ett skott med en bös- 
sa som träffade Rinnander i buken. Han avled på platsen. 
 
7. 
Överpoliskonstapel Karl Hedman f 26/10 1872, sköts till döds i tjänsten 
den 12/11 1909 i Hällestad av samma gärningsman som ovan. Hedman, 
poliskonstapel Svensson från Linköping och polisuppsyningsman Herr- 
man kom till gärningsmannens bostad för att gripa honom. Mannen av- 
lossade då ett skott som träffade Hedman i bröstet. Hedman avled ome- 
delbart. Mannen lyckades sedan fly från bostaden men kunde den 13/11 
gripas i en butik i Grytgöls bruk. Han var då beväpnad med gevär. 
Hedman tillhörde Stockholms poliskår vid tillfället. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (40) Nationalitet: (S) 
Anm: Han ansågs sinnessjuk och kunde ej fällas till ansvar för morden. 
8. 
Polisman Johan Fredrik Snitt f 1/10 1875, dödades i tjänsten den 17/10 
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1920 i Olsbacka, Ovansjö utanför Sandviken. 
Tre berusade män hade kommit in till en familj i Olsbacka gård och där 
gjort sig skyldig till hemfridsbrott och skadegörelse. Polis tillkallades och 
när polisman Snitt anlände till platsen, blev han angripen ute på gårdspla- 
nen av de tre männen och utsattes för svår misshandel. Snitt blev slagen  
med något hårt i bakhuvudet så att han ramlade ihop på marken. Männen 
fortsatte sedan att sparka och slå Snitt till dess att han låg livlös. 
Männen kunde gripas samma dygn av polis från Sandviken. 
Obduktionen av Snitt visade att han avlidit genom strypning. 
 
Gärningsmän: Kön: (M) (M) (M) Ålder: (29) (36) (33) Nationalitet: (S) 
(S) (S). 
Anm: Männen dömdes till 10, 6 och 5 års straffarbete. 
 
9. 
Poliskonstapel Axel Emil Stenborg f  25/2 1880, sköts till döds i tjänsten 
den 28/10 1921 i Tranås. 
En berusad man som blivit nekad servering på café Svea i Tranås, började 
uppträda hotfullt mot serveringspersonalen. Polis tillkallades och när  po- 
lisman Stenborg kom in i cafélokalen drog mannen fram en pistol och  
sköt flera skott mot polismannen, varav ett träffade i halsen. Stenborg av- 
led av skadorna. Innan gärningsmannen springande avlägsnade sig från  
caféet, sköt han ett skott som träffade caféinnehavaren Maria Johansson. 
Hon avled några dagar senare av skottskadan. 
Gärningsmannen greps den 1/11 1921 i en stuga i Järsnäs. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (21) Nationalitet: (S) 
Anm: Han dömdes till livstids straffarbete. 
 
10. 
Fjärdingsman Sven Johan Svensson f 5/12 1858, dödades i tjänsten den 
13/2 1922 i Råsen ca: 3 km söder om Stockaryd i Småland. 
Svensson besökte en ensamstående man i Råsen för indrivning av pen- 
sionsavgiften som var tre kronor. Mannen som betecknades som mental- 
sjuk, hyste ett hat till kommunalnämnden i Stockaryd. Detta sedan kom- 
munalnämnden beslutat att köra ut kreatursfoder till mannens vanskötta 
kor. När mannen fick se restlängden från Stockaryds kommun, greps han 
av raseri och angrep fjärdingsman Svensson med en besman. Svensson  
träffades flera gånger i huvudet av besmanen och föll ihop på köksgolvet. 
Mannen knivhögg därefter Svensson i huvudet flera gånger och drog se- 
dan ut honom på gårdplanen där Svensson förblödde. 
När mannen sedan skulle gripas samma dag av landsfiskal Alfred Dahl, 
angrep mannen landsfiskalen med en yxa dock utan att skada Dahl. Man- 
nen spikade sedan igen sin ytterdörr. Dagen efter - 14/2 - kunde mannen 
gripas sedan landsfiskalen med förstärkning, brutit sig in i fastigheten och 
övermannat mannen. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (47) Nationalitet: (S). 
Anm: Ansågs vara sinnessjuk. Omhändertagen för vård. 
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11. 
Fjärdingsman Clas August Björkman f 28/10 1868, sköts till döds i tjän- 
sten den 21/7 1922 i Flen. 
En man som vårdades för psykiska besvär hade fått permission från S:t 
Annas sjukhus i Nyköping för att närvara vid bouppteckningen efter sin 
mor i Flen. Mannen ägde flera vapen och hade i sin fastighet i Flen den 
21/7 19922, hotat en granne med en revolver. Polis larmades och Björk- 
man och t.f. poliskommissarie Marklund kom till platsen. 
Från ett fönster ropade mannen åt poliserna att ge sig iväg, annars hotade 
han att skjuta. När polismännen inte lydde utan stannade kvar, sköt man- 
nen ett hagelskott som träffade Björkman i bröstet. Marklund lyckades  
släpa iväg Björkman från platsen till en bil som transporterade honom till 
sjukhus. Björkman var död vid framskomsten till sjukhus. 
Gärningsmannens fastighet belägrades av polis, brandkår och Flens 

skytte- 
gille. Mannen gav upp dagen därpå efter det att bl.a. brandkåren sprutat in  
mängder av vatten i mannens lägenhet. 
 
Gärningsman: K: (M) Ålder: (55) Nationalitet: (S) 
Anm: Han straffriförklarades och avled på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö  
1935. 
 
12. 
Detektivkonstapel Carl Olander f 30/5 1888, sköts till döds i tjänsten på 
Göteborgs detektivstation på Spannmålsgatan den 16/ 5 1923. 
En man som var misstänkt för en förfalskning av en postanvisning hade 
gripits av polis och förts till detektivstationen på Spannmålsgatan i Göte- 
borg. Mannen erkände förfalskningen under förhör som hölls av överkon- 
stapel Stjernfelt och Olander. När Olander därefter skulle avvisitera man- 
nen, sprang denne in i ett angränsande förhörsrum förföljd av Olander. 
Mannen drog upp en pistol ur fickan och sköt ett skott som träffade Olan- 
der i pannan. Mannen hann avslossa flera skott innan han kunde överman- 
nas av tillskyndande poliser. 
Olander fördes till Sahlgrenska sjukhuset där han avled samma dag av  
skottskadan. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (26) Nationalitet: (S) 
Anm: Vid rättegången framkom det att mannen vid tillfället på detektiv- 
stationen, försökte ta sitt eget liv och att skottet mot Olander var ett vå- 
daskott. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
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Extra polisman Anders Julius Ståhl f 12/4 1876, avled den 8/6 1928 av  
de skador han fick vid en misshandel den 3/6 1928 i Hököpinge. 
Ståhl som tjänstgjorde vid Hököpinge Folkets Park den 2/6, påträffades 
medvetslös utanför festplatsen med krossår i huvudet. Han avled den 8/6 
1928 av hjärnhinneinflammation som inträtt på grund av den skallskada 
han fått. 
En man greps den 3/6 1928, som erkände att han utdelat ett knytnävsslag 
som träffat Ståhl i ansiktet så att han ramlat. Mannen och hans kamrat ha- 
de därefter sprungit iväg från platsen. Mannen hävdade vid förhör och vid 
den följande rättegången, att han handlat i självförsvar. Han uppgav att  
han utan anledning blivit angripen av Ståhl som slagit honom med sin ba- 
tong. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (20) Nationalitet: (S) 
Anm: Mannen frikändes vid den följande rättegången. Det ansågs att han 
handlat i nödvärn. 
 
14. 
Landsfiskal Sigurd Norén f 21/1 1905, avled den 11/ 8 1935 av de skador 
han fick när han blev skjuten i tjänsten den 8/8 1935 i Bergby i Gästrik- 
land. 
Norén och hans biträde Martin Nordgren blev kallade till en Konsumaffär 
i Bergby sedan någon hade sett två män uppehålla sig vid affärens lagerlo- 
kal. När Norén och Nordgren anlände till platsen, upptäckte de att lyste i 
affärens källare. När inbrottstjuven förstod att han var upptäckt, sprang  
han ut förföljd av Norén och Nordgren. Mannen sköt flera skott mot No- 
rén som träffades av två skott i magen. Gärningsmannen kunde strax gri- 
pas av Nordgren och en annan person som bodde på platsen. 
Norén fördes till Gävle lasarett där han avled den 11/8 1935. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (20) Nationalitet: (S) 
Anm: Han dömdes till sex års straffarbete. Han hade tidigare varit intagen 
på uppfostringsanstalt. 
 
15. 
Stadsfiskal Carl Harald Cederbaum f 16/7 1884, sköts till döds i tjän- 
sten den 16/3 1936 i Nyköping. 
En man som en längre tid legat i fejd med rättsmyndigheterna, kom in un- 
der pågående rättegång i Nyköpings rådhusrätts sessionssal och sköt med 
två pistoler mot de närvarande där. Cederbaum som uppträdde som åkla- 
gare, träffades av ett skott i hjärtat och avled på platsen. Ytterligare en  
person sköts till döds och en skadades av de sammanlagt 12 skotten som 
mannen avlossade. Mannen sköt sig sedan själv med en tredje pistol inne 
i sessionssalen. 
 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (42) Nationalitet: (S) 
Anm: I samtida tidningsreportage betecknades mannen som sinnessjuk. 
16. 
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Kriminalkonstapel Nils Nilsson f 27/10 1907, sköts till döds i tjänsten på 
polisstationen i Uddevalla den 9/1 1943. 
Nilsson och hans kollega Axel Pettersson hade gripit en man som de kän- 
de igen som efterlyst i PU (Polisunderrättelser). Mannen som också var 
misstänkt för inbrottsstölder i Uddevalla, togs in på polisstationen och 
placerades i ett vaktrum under bevakning av poliskonstapel Karl Falk. 
Plötsligt drog mannen upp en pistol ur sin rockficka och sköt ett skott mot 
Falk. Skottet missade dock. När Nilsson och Pettersson rusade ut till vakt- 
rummet, sköt mannen flera skott och både Nilsson och Pettersson blev  
träffade. Mannen övermannades av Pettersson - som skadades lindrigt - 
och Falk. 
Nilsson fördes till sjukhus där han avled av skottskadorna. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (39) Nationalitet: (S) 
Anm: Han tog sitt liv i Härlandafängelset i Göteborg den 31/1 1943. 
Målet avskrevs den 5/2 1943. 
 
17. 
Polisman Torsten Bremer f 17/3 1922, sköts till döds i tjänsten den 26/8 
1950 i Tureberg. 
En man hade tvingat med sig sin före detta flickvän och hennes yngre sys- 
ter till mannens bostad i Tureberg. Mannen var beväpnad med ett gevär  
och uppträdde hotande mot de två flickorna. Så småningom släppte han  
den yngre systern. Under tiden kontaktade flickornas föräldrar polisen i 
Sollentuna och ville att polisen skulle kontrollera om den äldre flickan  
fanns hos sin före detta pojkvän. Polismännen Bremer och Ingel Håkans- 
son begav sig till mannens bostad men visste inte att flickan förts till man- 
nens bostad under tvång och att han var beväpnad. Polismännen knackade 
på hos mannen men ingen öppnade. Polismännen fick låna nyckeln av hy- 
resvärdinnan och låste upp mannens dörr. Dörren gick utåt och när Hå- 
kansson öppnade den, kom Bremer att stå mitt i dörröppningen. När han 
tog ett steg in i hallen small ett skott och Bremer träffades i bröstet. Han 
dog omedelbart och Håkansson kunde åla sig i skydd. Han larmade för- 
stärkning och fastigheten belägrades av polis. Under belägringen sköt 
mannen sin före detta fästmö som var 17 år och sedan sig själv till döds. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (25) Nationalitet: (S) 
Anm: Gärningsmannen använde sig av så kallade “dumdumkulor” som 
ammunition  till geväret. 
 
18. 
Polisassistent Carl A. Jonsson f  7/11 1915, sköts till döds i tjänsten den 
31/5 1957 i Råneå. 
Jonsson som var hemma, väcktes på natten av ägaren till en intilliggande 
cykelaffär i Råneå, som berättade att det nyss varit inbrott i cykelaffären. 
Ägaren berättade också att han sett tjuven utanför affären. Från sitt föns- 
ter kunde Jonsson se en man som kunde vara tjuven. 
 
Jonsson började springa efter mannen genom samhället. När Jonsson näs- 
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tan var ikapp mannen,  vände denne sig om och sköt två skott med en pi- 
stol mot Jonsson. Ett av skotten träffade Jonsson som avled på platsen. 
Gärningsmannen undkom men greps några dagar senare av militärpolis i 
Svartbäcken utanför Boden. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (42) Nationalitet: (SF). 
Anm: Han dömdes till psykiatrisk vård. 
 
19. 
Förste poliskonstapel Erik Gustav Ragnar Nilsson f. 26/10 1927, sköts 
till döds i tjänsten den 16/3 1965 vid Sjögestad utanför Linköping. 
Nilsson och hans kollega Nils Wass höll på med trafikdirigering vid en 
olycksplats på E-4 strax utanför Linköping, när de blev misstänksamma 

på 
en passerande bilist. De tyckte att föraren av den passerande bilen såg allt 
för ung ut för att ha körkort. Polismännen beslöt att kontrollera bilen och 
föraren och följde därför efter i polisbil den aktuella bilen. Föraren av bi- 
len ökade då farten och i en tvär kurva vid Sjögestadsbron förlorade han 
herraväldet över bilen, körde av vägen och fastnade med bilen i ett väg- 
räcke. När Nilsson gick fram mot bilen, vevade föraren ned sidorutan och 
sköt två skott med en pistol mot Nilsson, som träffades av ett skott i huvu- 
det. Gärningsmannen fortsatte sedan att skjuta flera skott mot Wass som  
tagit skydd av polisbilen. Sedan Wass skjutit gärningsmannen i foten med 
sitt tjänstevapen, gav denne upp och kunde gripas. Nilsson fördes till sjuk- 
hus men avled samma dag av skottskadan. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (17) Nationalitet: (S) 
Anm: Han hade avvikit från ett skolhem i Västerås. Pistolen hade han stu- 
lit vid ett inbrott. Han dömdes av häradsrätten i Linköping till 10 års fäng- 
else för mord. Domen ändrades sedan av hovrätten till 6 års fängelse. 
 
20. 
Förste kriminalassistent Ragnar August Douglas Sandahl f. 8/5 1913 
avled den 13/8 1966 av de skottskador han erhöll i tjänsten den 29/7 1966 
i Nyköping. Sandahl och hans kollega Lennart Mathiasson överraskade  
två män som gjort inbrott i en källare till en sportaffär i Nyköping. När de 
två männen kom utrusande från affären, sköt den ene av dem en skottsal- 
va med en k-pist mot Sandahl som träffades i buken och höger underarm. 
Männen flydde från platsen i bil. Sandahl avled på sjukhus den 13/8 1966. 
En av männen greps i Göteborg den 16/8 1966 och han erkände att det var 
han som skjutit mot Sandahl. Hans 19-årige medbrottsling vid inbrottet i 
Nyköping, kunde gripas den 26/8 1966 i Göteborg. Vid gripandet sköt han  
ett skott med en pistol som träffade en polisman i axeln. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (23) Nationalitet: (S) 
Anm: Han dömdes till minst 12 års internering. 
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21. 
Förste kriminalassistent Uno Helderud f. 23/4 1921, sköts till döds i tjän- 
sten den 9/1 1967 i Handen. 
 
22. 
Förste poliskonstapel Lars Birger Wikander f. 7/5 1937, sköts till döds i 
tjänsten vid samma tillfälle som ovan.  
 
Den 9/1 1967 påträffades polismännen Helderud och Wikander samt den 
59-årige vaktmannen Nils Bertil Nilsson döda i Handens centrum. 
De hade skjutits till döds med automatvapen och träffats med sammanlagt 
34 skott. 
Efter ett omfattande spaningsarbete kunde tre män som misstänktes för  
dådet gripas. Två av männen - 26 och 27 år gamla - greps den 8/2 1967. 
Den tredje mannen som sedemera erkände att han skjutit polismännen och 
vaktmannen, greps den 13/2 1967 i Strängnäs. 
De tre männen hade gjort ett flertal inbrottsstölder i Handens centrum och 
den 9/1 1967 när de var på väg att göra inbrott igen, stötte den 28-årige  
gärningsmannen ihop med polismännen och vaktmannen och hans schä- 
ferhund. För polismännen försökte mannen “bluffa” och uppgav att han  
hade hand om bevakningen av flera affärer i Handens centrum. När polis- 
männen blev misstänksamma och ville göra en identitetskontroll på man- 
nen, drog han fram en k-pist som han hade haft gömd under jackan och 
sköt ner polismännen och vaktmannen. Gärningsmannen och hans två  
kumpaner flydde från platsen i bil. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Åder: (28) Nationalitet: (S) 
Anm: Han dömdes till 12 års internering. Hans två medbrottslingar vid 
inbrottsstölderna dömdes till vardera fem års fängelse. Alla tre männen  
hade fram till 1966 arbetat som väktare i ett vaktbolag. 
 
23. 
Förste poliskonstapel Alf Harald Sigberg f. 5/5 1942, avled den 30/9  
1968 av de skottskador han erhöll i tjänsten den 21/9 1968 i Stockholm. 
Två män hade gjort en inbrottsstöld i en radioaffär vid Runstensplan i 
Bromma och åkte från platsen i en personbil. Bilen larmades ut över po- 
lisradion och vid Ulvsundaplan upptäckte en polisbil med polismännen 
Hälleberg och Holm den misstänkta bilen. De följde efter den nämnda  
personbilen.  Samtidigt larmades fler polisbilar till området för att försöka  
stoppa den. På en gata som slutade mot ett parkområde stannade den  
misstänkta bilen och de två männen i bilen sprang iväg mot parkområdet. 
Sigberg som tillsammans med en kollega tjänstgjorde som civilpatrull,  
kom också till platsen och Sigberg började springa efter den ene av män- 
nen medan Hälleberg sprang efter den andre. Den av männen som Sigberg 
jagade, gömde sig i ett buskage och när Sigberg närmade sig buskaget, 
sprang mannen fram och sköt två skott med en pistol från nära håll. Sig- 
berg träffades av de två skotten i buken. Han avled av skottskadorna den 
30/9 1968. 
Den andre mannen som också var pistolbeväpnad, greps av Hälleberg. 
På förmiddagen den 21/9 1968 kunde gärningsmannen gripas i närheten 
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av Alvik. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (22) Nationalitet: (SF) 
Anm: Han dömdes till livstids fängelse och livstids förvisning. 
 
24. 
Förste poliskonstapel Hugo Strömgren f. 21/9 1927, sköts till döds i tjän- 
sten den 18/4 1971 i Krokom i Jämtland. 
En man som retat upp sig på grannens hund, hade skjutit flera skott mot 
grannens fastighet med ett mausergevär. Polis tillkallades som gjorde  
framryckning mot mannens hus. Polisen försökte komma i kontakt med 
mannen som dock visade sig  vara oresonabel och hotande och istället be- 
lägrade sig i sitt hus. 
Polisen beslöt att då att borra sig igenom fastighetens vägg och sedan  
spruta in tårgas i huset för att få mannen att ge upp. 
Under polisens borrning, sköt mannen ett skott genom husväggen som 
träffade polismannen Reinhold Anderssons ena ben. Strömgren och en an- 
nan polisman började då att dra den skadade Andersson i säkerhet efter  
ena husväggen. Mannen sköt då ett skott genom ett fönster som träffade  
Strömgren i ryggen. Mannen som hade gott om ammunition, sköt flera 
skott ut mot de poliser som belägrade huset. 
Strömgren avled på platsen. På morgonen den 19/4 1971 gav mannen upp 
och kunde gripas. 
 
Gärningsman: (M) Ålder: (67) Nationalitet: (S) 
 
25. 
Kriminalinspektör Sven Lundin f. 11/7 1917, sköts till döds i tjänsten den 
29/11 1972 i Strålsnäs utanför Mjölby. 
En man med psykiska besvär hade uppträtt så hotande mot sin familj att 
den kände sig tvingad att lämna bostaden i Strålsnäs. Polis larmades och 
polismännen Sven Lundin, Ingvar Sjulmark, Lennart Bredenberg, Erik  
Pettersson och Göran Nilseryd åkte till mannens adress. Mannen var känd 
av polisen i Mjölby, som gjort ett flertal besök hos mannen i samband 
med hans psykiska ohälsa. Lundin stannade kvar vid polisbilen ett stycke  
från mannens bostad medan de andra polismännen avancerade mot fastig- 
heten.  Polismännen som genom ett fönster såg att mannen var beväpnad  
med ett gevär, försökte förgäves att få mannen att komma ut och ta reson. 
Lundin gick då fram mot mannens fastighet i avsikt att försöka tala man- 
nen till “rätta”. När samtalet pågått i ca: 15 minuter, slängde mannen -  
som stod i ett fönster på fastighetens övervåning - upp sitt gevär och sköt  
ett skott som träffade Lundin i halsen. Lundin avled på platsen. 
Mannen sköt ytterligare skott mot de andra polismännen. En polisman be- 
svarade skottlossningen med en k-pist och träffade mannen i bröstet. 
Sedan polisen stormat mannens fastighet, påträffades han död i övervå- 
ningen. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder (51) Nationalitet: (SU) (Sovjetmedb.) 
26. 
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Polisassistent Karl Gunnar Carlsson f. 15/9 1941, sköts till döds i tjän- 
sten den 1/2 1976 i Bromma, Stockholm. 
Carlsson och hans kollega Leif Isaksson, beordrades att åka till Dr. Abra- 
hams väg i Bromma med anledning  av ett pågående villainbrott där. När 
polismännen kom fram till platsen såg de en bil med tre män som backade 
från adressen på Dr, Abrahams väg. Polismännen sammankopplade män- 
nen med villainbrottet och körde efter den backande bilen som hade för  
avsikt att vända i en gatukorsning och fly från platsen. I korsningen fast- 
nade den flyende bilen med ena bakhjulet i en snödriva och blev stående. 
Med dragna tjänstevapen rusade polismännen fram mot bilen. Den av  
männen som satt i bilens baksäte, sköt då ett skott med en pistol ut genom  
den nedvevade högre sidorutan, vilket träffade Carlsson i bröstet. Han av- 
led på platsen. Mannen sköt flera skott i tydlig avsikt att träffa Isaksson,  
som tagit skydd av polisbilen. Männen försvann springande från platsen.  
Två av männen - 23 och 32 år gamla - greps några dagar senare. Den 4/2  
1976 påträffades gärningsmannen död i en trappuppgång i Tensta. Han  
hade begått självmord genom att skjuta sig. 
 
Gärningsman: Kön: (M) Ålder: (21) Nationalitet: (S) 
 
27. 
Polisassistent Rune Holger Pojanen f. 16/12 1946, sköts till döds i tjän- 
sten den 17/6 1984 i Gällivare. 
Pohjanen och hans kollega Ingemar Westerlund, beordrades att åka till de 
centrala delarna av Gällivare sedan någon hört en “knall” där. Polismän- 
nen spanade i området men kunde först inte eller höra något som kunde  
sättas i samband med “knallen”. 
På avstånd såg de två män som syntes vara invecklade i ett slagsmål med 
varandra. Innan polismännen hann fram till männen, slet den ene sig loss, 
hoppade in i en bil och körde iväg. Efter ca: 200 meters körning, körde  
han mot ett träd och bilen stannade. Mannen klev ur bilen och med ett ge- 
vär i handen, gick han mot ett parkområde och försvann för polismännen 
bakom ett hyreshus. Westerlund som hade klivit ur polisbilen, gick mot  
och på ena sidan av det aktuella hyreshuset, medan Pohjanen körde polis- 
bilen gatan fram åt samma håll som mannen försvunnit. Mannen som  
hade gömt sig i ett buskage på andra sidan av en genomfartsled, sköt då  
ett skott som träffade Pohjanen i huvudet när han satt i polisbilen. Strax  
efter upptäckte mannen och Westerlund varandra och båda siktade och  
sköt mot varandra, dock utan att träffa. Westerlund kastade sig sedan i  
skydd medan mannen fortsatte att skjuta vilt omkring sig. Bland annat  
träffades två kvinnor som skadades. Westerlund lyckades så småningom  
ta sig fram till polisbilen för att larma förstärkning och upptäckte då att  
Pohjanen låg livlös i polisbilen. Mannen som uppskattningsvis sköt ett 30- 
tal skott, kunde så småningom gripas sedan polisen skjutit honom i ena  
benet. 
 
Gärningsman: Kön:(M) Ålder: (19) Nationalitet: (S) 
Anm: Han dömdes till sluten psykiatrisk vård. 
28. 
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Polisassistent Leif Erik Widengren f. 15/3 1938, sköts till döds i tjän- 
sten den 17/2 1992 i Högdalen, Stockholm. 
Widengren och hans kollegor, Stig-Åke Nigert och Ingela Sjöstedt skulle 
bevaka en värdetransport till posten i Högdalen. Värdetransporten utför- 
des av två väktare med en av Securitas värdetransportbilar. När en av väk- 
tarna bar in pengarna genom den bakre ingången till posten, överfölls han 
av tre maskerade män med skjutvapen och fråntogs pengarna. När rånarna 
med väktaren som gissla, var på väg ut mot deras flyktbil, upptäckte de  
polisbilen med Widengren, Nigert och Sjöstedt. Rånarna öppnade eld med 
automatvapen mot polisbilen. Widengren som satt i polisbilens baksäte,  
träffades bland annat i bröstet. Han avled på platsen. 
Rånarna som var fyra, försvann från platsen i bil sedan de släppt väkta- 
ren. 
 
Gärningsman: Kön: (?) Ålder: (?) Nationalitet: (?) 
Anm: Detta polismord är än så länge ouppklarat. 
 
29. 
Polisinspektör Olle Borén f. 9/8 1956, sköts till döds i tjänsten den 28/5 
1999 i Malexander i Östergötland. 
 
30. 
Polisassistent Robert Karlström f. 14/2 1969, sköts till döds i tjänsten 
vid samma tillfälle som ovan. 
Den 28/5 1999 rånade tre män Östgötabanken i Kisa. En av männen höll 
vakt utanför banken medan de två andra utförde rånet.  
Polisinspektör Kenneth Eklund som kallats till platsen såg hur männen se- 
dan åkte iväg från platsen. Eklund följde efter i sin polisbil men blev strax 
beskjuten av rånarna. Rånarna kastade även handgranater mot Eklund och 
polisbilen. Eklund undgick dock att bli skadad.  
Rånarna fortsatte flykten och i närheten av Malexander och väg 580,  
hamnade rånarna i eldstrid med polismännen Borén och Karlström som  
dödades. En av rånarna som blev skottskadad av polismännen, lämnades 
under den fortsatta flykten efter vägen i närheten av Boxholm. Han fördes  
till vårdcentralen i Boxholm av en privatperson. Efter en omfattande 

polis- 
jakt kunde ytterligare två män gripas som misstänkta för polismorden. 
 
Gärningsmän: Kön: (M) Ålder: (26) (28) (26) Nationalitet: (S) 
Anm: De tre misstänkta dömdes till livstids fängelse. 
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Kommentarer till förteckningen ”Polismän dödade genom våld”. 
 
Som framgår av föregående förteckning, har sammanlagt 30 polismän dö- 
dats i tjänsten genom våld under 1900-talet i Sverige. Det innebär att det  
stort sett inträffar ett polismord i Sverige vart tredje år. I samtliga fall har 
de dödade poliserna varit män liksom deras banemän. (Obs. att ett av po- 
lismorden inte är uppklarat - nr 28 - men att allt talar för att gärningman- 
nen är en man). 
 
 
Antal dödade polismän genom våld under 1900-talet sett i  
10-årsperioder.  
 
1900 - 1909.............................. 7 
1910 - 1919.............................. 0 
1920 - 1929.............................. 6 
1930 - 1939.............................. 2 
1940 - 1949.............................. 1 
1950 - 1959.............................. 2 
1960 - 1969.............................. 5 
1970 - 1979.............................. 3 
1980 - 1989.............................. 1 
1990 - 1999.............................. 3 
                             Summa:.....  30 
 
 
 
I vilka sammanhang har polismannen dödats?: 
 
Ingripande vid stöld, rån etc. ………………………………….13 
Ingripande mot personer som bedömts vara psykiskt sjuka…… 9 
Ingripande vid fylleri och bråk……………………………….... 7 
Utan föregående ingripande (bakhåll)…………………………. 1 
                                                                                 Summa….. 30 
 

 
 

På vilket sätt har polismannen dödats?:     
 
Dödad med skjutvapen………………………………. 23 
Dödad med kniv………………………………………   3 
Dödad genom misshandel (slag, sparkar, tillhyggen)…    4 
                                                                   Summa:...  30    
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Orter där polismän dödats genom våld. 
 
 
Ort                                                Antal polismän. 
 
Bergby……………………………… 1 
Bromma……………………………. 1 
Flen…………………………………. 1 
Gällivare……………………………. 1 
Göteborg……………………………. 3 
Handen……………………………… 2 
Haparanda……………………………  1 
Hällestad…………………………….. 2 
Högdalen……………………………. 1 
Hököpinge………………………….. 1 
Karlstad……………………………… 1 
Krokom……………………………… 1 
Linköping……………………………. 1 
Malexander………………………….. 2 
Mjölby……………………………….. 1 
Nyköping……………………………. 2 
Olsbacka…………………………….. 1 
Råneå……………………………….. 1 
Råsen………………………………… 1 
Stockholm…………………………… 1 
Tranås……………………………….. 1 
Tureberg…………………………….. 1 
Uddevalla……………………………. 1 
Ängelholm…………………………… 1 
                                            Summa: ..   30 
 
Ytterligare en polisman har dödats genom våld under 1900-talet. Han blev 
skjuten till döds på sin fritid och har därför inte tagits med i förteckningen 
över dödade polismän i tjänsten. Det var den 40-årige poliskonstapeln 

Fol- 
ke Wenström som blev skjuten av en man i Oskarshamn den 20 september 
1930. Mannen angav som orsak till dödsskjutningen att han hyste agg till 
Wenström för att han tidigare hade medlat i mannens äktenskap. 
 
Den 23 januari 1916 hittades den 20 årige poliskonstapeln D.S Alfredsson 
liggande medvetslös inne på en gård på Magasinsgatan i Göteborg. Man 
misstänkte först att han misshandlats till döds men den påföljande utred- 
ningen kom fram till att Alfredsson antagligen på grund av berusning, ram- 
lat och slagit sig i en trapp. Alfredsson hade på sin fritid varit på en fest i 
närheten av den plats där han senare påträffades medvetslös. 
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Polismän dödade genom olyckshändelse. 
Förteckning för åren 1904 – 1999 med kort händelsebeskrivning. 
 
1. 
Kronolänsman August Malcolm Agrén f. 8/2 1860, omkom den 17/5  
1912 under en tjänsteresa med häst och vagn i Skärkinds härad i Öster- 
götland. Hästen skenade och vagnen välte ner i ett vattenfyllt dike. 
Agrén klämdes fast och kvävdes till döds. 
 
2. 
Poliskonstapel Per Emanuel Olofsson f. 16/8 1883, blev under fotpa- 
trullering på Hornsgatan i Stockholm den 1/5 1914 påkörd av en bil. 
Han skadades svårt och avled av skadorna den 8/5 1914. 
 
3. 
Överkonstapel Carl Waldemar Thorell f. 4/1 1871, dödades den 6/5 
1918 i Västervik när en mina som skulle desarmeras exploderade. Vid 
samma tillfälle dödades ytterligare nio personer. 
 
4. 
Poliskonstapel Carl Svensson f. 17/12 1876, avled den 9/9 1925 av de 
skador han ådrog sig dagen innan, då han cyklade omkull i tjänsten i 
Helsingborg och fick styret i magen. 
 
5. 
Ordonnanskonstapel Johan Viktor Lennberg f. 13/4 1876, påkördes 
av en lastbil på Rosenlundsgatan i Stockholm den 3/8 1926. Han ska- 
dades svårt och avled på sjukhus följande dag. 
 
6. 
Poliskonstapel Erik Algot Fredriksson f. 13/6 1885, omkom vid en tra- 
fikolycka den 14/5 1930 i korsningen Högbergsgatan – Timmermansgatan 
i Stockholm. Han åkte i söderpikétens bil när den kolliderade med en mo- 
torcykel och välte. Fredriksson klämdes till döds. 
 
7. 
Poliskonstapel Karl Isak Eklund f. 5/7 1895, omkom vid en trafikolycka 
på Roslagsvägen i Stockholm den 11/10 1931. Eklund åkte som passagera- 
re på en polismotorcykel med sidvagn. 
 
8. 
Poliskonstapel Lars Arvid Samuel Carlsson f. 18/7 1894, påkördes av en 
bil under fotpatrullering i Lidköping den 20/11 1931. Han avled av skador- 
na den 20/12 1931. 
 
 
 
 
9. 
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Extra poliskonstapel Karl Vilhelm Allan Vilhelmsson f. 18/11 1906, 
påkördes och dödades av en lastbil den 12/3 1932, när han tjänstgjorde 
som trafikpost i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan i Stockholm. 
 
10. 
Poliskonstapel Johan Alfred Pihl f. 28/3 1882, skadades svårt vid en  
trafikolycka den 15/1 1936 i Malmö. Pihl höll på att göra anteckningar 
vid en trafikolycka mellan två bilar, när en lastbil i det hala väglaget fick 
sladd och klämde fast Pihl mot olycksbilarna. Han avled av skadorna den 
27/1 1936. 
 
11. 
Polisman Carl Albert Eliasson f. 9/4 1883, skadades svårt vid en skjut- 
övning i Hisings polisdistrikt den 19/7 1938. Han avled den 20/7 1938 av 
skadorna. Han tillhörde Backa distrikt i Göteborg och Bohus län. 
 
12. 
Poliskonstapel Filip Lerén f. 22/3 1905, avled den 3/2 1939 av de skador 
han fick vid en trafikolycka år 1932 på Mölndalsvägen i Göteborg då han 
påkördes av en berusad bilist. Lerén genomgick ett flertal operationer men 
blev aldrig helt återställd. 
 
13. 
Ordonnanskonstapel Ernst William Nilsson f. 3/2 1903, avled den 12/9  
1949 av de skador han fick vid en trafikolycka den 6/9 1949 på Katarina 
Bangata i Stockholm. Nilsson som cyklade, påkördes av en lastbil med 
släp och blev vid kollisionen kastad mot en parkerad bil och skadades  
svårt. 
 
14. 
Poliskonstapel Erik Artur Löfwall f. 27/11 1922, blev den 19/3 1950  
överkörd av en bil i Kristiansstad. Han avled samma dag av skadorna. 
 
15. 
Statspoliskonstapel Kurt Arne Rohdin f. 11/10 1920, störtade under  
träningsridning med polishäst den 15/9 1950 i Göteborg. Han hamnade 
under hästen och skadades så svårt att han avled. 
 
16. 
Poliskonstapel Nils Evert Bostam f. 2/6 1924, dödades den 2/1 1952 
på Västerbron i Stockholm, då han under arbete med att återställa några 
skyddsbockar vid ett gatuarbete, påkördes av en lastbil. 
 
17. 
Överpoliskonstapel Åke Vilhelm Ragnar f. 22/4 1902, omkom vid en 
trafikolycka i Ödenäs inom Alingsås polisdistrikt den 2/10 1954. Vid en 

                   kollision mot ett vägräcke, trängde räcket in i bilen och skadade Ragnar  
                   så svårt att han avled. Han tillhörde Statspolisen i Göteborg. 

18. 
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Poliskonstapel Nils Edvin Larsson f. 26/12 1913, påkördes och dödades 
då han höll på med trafikdirigering i mörker i Vinslöv den 11/9 1955. 
 
19. 
Polisassistent Holger Casterud f. 30/3 1916, omkom vid en motorcykel- 
olycka vid motorcykelskolan i Strängnäs den 23/8 1956. Han förlorade 
herraväldet över motorcykeln i en skarp kurva under övning. 
 
20. 
Polisman Bertil Steen f. 2/6 1922, omkom vid en trafikolycka den 28/7  
1956. Steen körde motorcykel under eskort av VM-cyklister genom Hus- 
kvarna. Han kolliderade mot en stenpelare. 
 
21. 
Förste poliskonstapel Carl-Edvin Hamrin f. 9/10 1927, omkom vid en 
trafikolycka i Västerås den 20/11 1957. Han höll på med fotografering vid 
en trafikolycksplats, när han påkördes av en bil. 
 
22. 
Polisassistent Karl Gunnar Ekehäll f. 7/9 1914, påkördes och en passe- 
rande bil vid en trafikolycka i närheten av Filipstad den 11/9 1958. Han 
avled samma dag på sjukhus av skadorna. 
 
23. 
Poliskonstapel Sven Svensson f. 5/2 1933, drunknade den 27/2 1959 i 
Vänersborg. Han försökte rädda en man som gått ner sig genom isen under 
en fisketur. 
 
24. 
Kriminalassistent Emil Sture Torsten Emilsson f. 30/11 1918, omkom i  
vid en trafikolycka i Stockholm den 12/5 1959. Han arbetade vid statspo- 
lisen. 
 
25. 
Förste poliskonstapel Anders Gustav Natanael Andersson f. 13/6 1924, 
omkom vid en trafikolycka på Lidingövägen i Stockholm den 27/1 1960. 
Han fick sladd på sin bil och kolliderade med en spårvagn. 
 
26. 
Förste poliskonstapel Gustaf Hilding Lennart Ohlnebratt f. 21/2 1926, 
omkom vid en trafikolycka i korsningen Magasinsgatan – Kungsgatan i  
Göteborg den 2/9 1960. Det var i samband med ett försök att stoppa en 
stulen bil som polisbilen med Ohlnebratt i, påkördes så kraftigt av den 
stulna bilen att Ohlnebratt slungades ur polisbilen. Han erhöll svåra skall- 
skador. 
 
 
 
27. 
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Polisman Folke Lennart Dannehed f. 10/8 1932, avled den 18/8 1961 av 
de skador han fick vid en trafikolycka på Malmuddsvägen i Luleå några  
dagar innan. Dannehed som körde polismotorcykel, väjde för ett barn som 
sprang ut i körbanan. I samband med denna undanmanöver körde han om- 
kull och skadade sig så svårt att han senare avled. 
 
28. 
Förste poliskonstapel Johan Erik Gustafsson f. 3/5 1928, dödades vid en 
trafikolycka i Stockholm den 2/2 1962. Han och en kollega var på väg i 

po- 
lisbil till Södermalm med anledning av en pågående bilstöld. 
 
29. 
Förste polisassistent Stig Modéer f. 3/2 1911, dödades vid en trafikolycka 
den 23/9 1962 i Solna. Han körde en av polisens VW-bussar då han påkör- 
des av en bil med en 15-årig yngling som förare. Modéer kastades ur bus- 
sen vid kollisionen och hamnade under bussens ena hjul. 
 
30. 
Polisman Wilhelm Remén f. 4/3 1906, blev den 17/11 1964 påkörd och  
dödad av en bil inom Havdhems polisdistrikt på Gotland. Han höll på med 
en platsundersökning av en trafikolycka i mörker när olyckan hände. 
 
31. 
Poliskonstapel Bertil Åhman f. 28/1 1938, omkom då han med sin polis- 
motorcykel kolliderade med en traktor på E-3:an i Bälinge den 26/8 1965. 
Han arbetade i Vänersborgs polisdistrikt. 
 
32. 
Förste poliskonstapel Olof Wilhelm Lindberg f 28/7 1931, avled den 7/11 
1965 av de 90-procentiga brännskador han fick den 16/10 1965 vid en 

heli- 
kopterolycka i Lästringe utanför Nyköping. Under trafikövervakning kolli- 
derade polishelikoptern mot en stålvajer och störtade. Lindbergs kollega, 
Gösta Roos, fick lindriga brännskador och överlevde. 
 
33. 
Poliskommissarie Carl Axel Ahlberg f. 14/3 1910, omkom den 19/6 1967 
vid en trafikolycka på R 30 strax söder om Vrigstad. Ahlberg och en kolle- 
ga (se nr 34) som färdades i bil, kolliderade med en älg. 
 
34. 
Förste polisassistent Folke Ekström f. 27/5 1911, omkom i samma olycka 
som nr. 33 ovan. 
 
35. 
Förste poliskonstapel Gilbert Fredriksson f. 25/12 1928, dödades den  
16/9 1967, då han med sin polismotorcykel kolliderade med en lastbil 
utanför Malmö. 
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36. 
Förste poliskonstapel Johan Nils-Olof Lönn f. 14/8 1938, dödades vid 
en trafikolycka i Tidaholm den 31/5 1968. En omhändertagen fyllerist  
lyckades ta tag i polisbilens ratt under transport till polisstationen.  
Polisbilen gick av vägen och kolliderade med en vägtrumma. Lönn var 
förare vid tillfället. 
 
37. 
Förste poliskonstapel Hans Börje Ringh f. 25/10 1933, påkördes och 
dödades den 22/11 1968 vid Sandbyhovsviadukten i Norrköping.  
En 17-årig biltjuv vägrade att stanna på Ringhs stopptecken och körde på 
polismannen. 
 
38. 
Förste kriminalassistent Kurt Göran Fritjof Stigebäck f. 22/7 1927, om- 
kom vid en trafikolycka på R 60 norr om Lindesberg den 21/1 1969. 
Han tillhörde Örebro polisdistrikt. 
 
39. 
Förste poliskonstapel Bo Sven Paul Ljungberg f. 28/3 1939, omkom i en 
trafikolycka på E-3:an i Partille den 26/10 1969. Han påkördes av en pas- 
serande bil i samband med trafikövervakning. Han tillhörde Göteborgs  
polisdistrikt. 
 
40 
Polisassistent Gunnar Bengtsson f. 18/8 1941, omkom den 23/4 1972 då 
han med en polisbil kolliderade med en annan polisbil i Malmö. Båda bi- 
larna var under utryckning till ett pågående inbrott. 
 
41. 
Polisassistent Bengt Wilhelm Boson Lagerbäck f. 4/10 1943, omkom  
den 28/7 1973 sedan han kommit i kontakt med en starkströmsledning i 
Eriksberg i Huddinge polisdistrikt. Ett fordon hade rivit ner starkströms- 
ledningen. 
 
42. 
Kriminalinspektör Nils Ingemar Wiktorsson f. 20/7 1940, avled den 1/11 
1973 av de skador som han fick vid en singelolycka på R 35 en mil söder 
om Åtvidaberg den 24/10 1973. 
 
43. 
Polisassistent Lars Corell f. 8/2 1942 omkom den 2/4 1974 när han med  
sin polismotorcykel kolliderade med en lastbil på Lv 164. Han tillhörde 
Vänersborgs polisdistrikt. 
 
44. 
Polisassistent Per-Olof Kristian Ceder f. 17/9 1934, omkom den 29/6  
1974, då han under utryckning med polismotorcykel kolliderade med en  
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älg på R 40 mellan Borås och Ulricehamn. 
45. 
Poliskommissarie Bengt Edvard Larsson f. 18/3 1911, omkom den 29/11 
1974 då han med en polisbil kolliderade med en mötande bil på R 56 norr 
om Katrineholm. 
 
46. 
Polisassistent Lars-Olof Öjerskog f. 23/12 1916, omkom den 23/5 1975 
vid en trafikolycka på E-6:an strax norr om Göteborg. Han åkte polismo- 
torcykel och när han passerade en stillastående bilkö, öppnade en bilist en 
bildörr som Öjerskog kolliderade med. 
 
47. 
Polisassistent Lars Gunnar Magnusson f. 8/4 1942, avled den 28/11  
1978 av de skador som han fick vid en trafikolycka den 25/10 1976 på 
E-4:an i Hussjöby mellan Härnösand och Sundsvall. I samband med ett 
försök att stoppa en stulen bil, trängdes polisbilen med Magnusson i av 
vägen av den stulna bilen. 
 
48. 
Polisassistent Berndt Roland Persson f. 14/12 1935, omkom vid en tra- 
fikolycka på Rv 26 i Hyltebruk den 27/11 1978. Det var i samband med 
trafikdirigering vid en trafikolycka som han påkördes och dödades. 
 
49. 
Polisassistent Karl Åke Christer Thufvesson f. 10/3 1941, omkom den 
18/6 1980 vid en helikopterolycka i Gantofta söder om Helsingborg. 
Under trafikövervakning drabbades helikoptern av ett tekniskt fel och stör- 
tade. Ytterligare två personer i helikoptern omkom. 
 
50. 
Kriminalinspektör Per Allan Johannes Krook f. 7/4 1929 omkom den  

                   26/2 1981 vid en trafikolycka mellan två bilar på lv 394 i Gällivare. 
 

51. 
Polisassistent Bengt Åke Lindberg f. 6/12 1953, avled den 6/11 1981 av  
de skador han fick vid en trafikolycka den 21/10 1981 på Nynäsvägen i 
Stockholm. Han var passagerare i en polisbil som deltog i ett efterföljande 
av en stulen bil. Polisbilen kolliderade med ett träd och Lindberg skadades 
svårt. 
 
52. 
Polisassistent Christer Erik Edlund f. 18/6 1957, omkom den 27/8 1989 
vid en trafikolycka på lv 265 i Upplands-Väsby. Edlund som körde polis- 
motorcykel kolliderade med en rattfull bilist som kommit över på fel sida 
av vägen. 
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53. 
Polisinspektör Ernst Elof Dalesten  f. 13/2 1931, drunknade den 7/6 1990  
på Övre Ältsvattnet inom Storumans polisdistrikt. Dalesten och en kollega, 
Rolf Lidgren, var på en tvådagars jakt- och fiskeövervakning i gränstrak- 
terna mellan Norge och Sverige när Dalesten med skidor gick ner sig ge- 
nom isen. 
 
54. 
Kriminalinspektör Hans Gustav Tommy Johansson f. 10/1 1946, avled 
den 29/9 1991 efter de skador han fick vid en trafikolycka den 28/9 1991  
i Ljunby. Det var i samband med ett stoppförsök av en rattfull bilist som 
olyckan inträffade. Två polisbilar som deltog i stoppförsöket, hade stannat 
till i en gatukorsning och en polisman med stopplykta gjorde stopptecken 
när den rattfulle bilisten närmade sig, Föraren tog ingen notis av 

stoppteck- 
net utan körde med hög fart in i en av de stillastående polisbilarna där Jo- 
hansson satt på förarplats. Vid samma tillfälle skadades polismannen Fred- 
rik Svärd svårt. 
 
55. 
Polisassistent Stefan Christer Magnus Månsson f. 23/2 1959, omkom i 
en trafikolycka på Ståthögaleden i Norrköping den 24/5 1993. Månsson 
som körde polismotorcykel kolliderade med en mötande bil som svängde 
över vägen. Månsson dödades omedelbart när han kastades av 

motorcykeln 
och mot den mötande bilens framruta. 
 
56. 
Polisassistent Bengt-Åke Albin Larsson f. 10/5 1962, omkom i en trafik- 
olycka mellan två polisbilar den 11/12 1993 i Malmö. Det var i korsningen 
Sallerupsvägen och avfarten från Inre Ringvägen när Larsson som körde 

en 
civilmålad polisbuss, kolliderade med en annan polisbil som var under ut- 
ryckning. 
 
57. 
Polisassistent Hans Lundberg f. 21/9 1949, omkom i en trafikolycka den 
20/8 1995 i Piteå. Det var i samband med en trafikkontroll som en bil vän- 
de när föraren av bilen upptäckte kontrollen. Lundberg som körde polis- 
motorcykel tog efter den nämnda bilen på Sundsgatan. En annan bil kör- 
de ut på Sundsgatan från en korsande gata och kolliderade med Lundberg 
som slungades i gatan. 
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Kommentarer till förteckningen polismän dödade genom  
olyckshändelse. 
 
Som framgår av ovan förteckning, har 57 polismän fått sätta till livet i 
olyckshändelser i polisarbetet.  
 
Gränsdragningen kan i vissa fall vara svår att göra, huruvida orsaken till 
ett dödsfall ska hänföras till kategorin våld eller till kategorin olyckshän- 
delse. En polisman som försöker stoppa en flyende biltjuv, blir påkörd 
och dödad eller en polisbil blir trängd av vägen av en biltjuv och en polis- 
man dör av skadorna. 
Här syftas på händelserna när Hans Börje Ringh omkommer i Norrköping 
och när Lars Gunnar Magnusson skadas så svårt att han senare avlider. 
Se händelserna 37 och 47. Valet har emellertid fallit på att placera båda 
fallen i förteckningen, polismän dödade genom olyckshändelse. 
 
När det gäller dödsolyckor i polisarbetet, dominerar trafikolyckorna stort. 
Av de 57 polismän som dödats genom olyckshändelser i polisarbetet, har 
49 omkommit i trafikolyckor. 
 
I vilka olyckor har polismännen omkommit? 
 
Trafikolyckor…………………. 49 
Flygolyckor……………………   2 
Drunkningsolyckor……………   2  
Sprängningsolycka……………   1 
Olycka med polishäst…………   1 
Skjutolycka (vådaskott)………   1 
Starkströmsolycka……………   1 
 
                                 Summa: …  57 
 
 
Minst 85 poliser har dödats i tjänsten under 1900-talet. Observera att för- 
teckningen ”polismän dödade genom olyckshändelse” gäller från 1904. 
Det har att göra med att Svensk Polistidning började att utges 1904 och  
källmaterialet till ”polismän dödade genom olyckshändelse” bygger till 
största delen på notiser i denna tidning.  Det totala antalet polismän som 
dödats under 1900-talet kan därför vara större än 85.  
 
Däremot kan man anse att antalet polismän som dödats genom våld är 
en tillförlitlig siffra – nämligen 30. Att en polisman dödas genom våld,  
väcker alltid en stor uppmärksamhet i massmedia och finns som regel  
också i gott minne hos många människor. Det underlättar efterforskningen 
och gör tillförlitligheten till materialet betydligt större. 
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