
Postranet paSimrishamnsbanan
av Klas Lithner

Att Sveriges savitt veterligt enda tagran
forovades den 18 mars 1907 mellan
Sraffansrorps och Djurslovs stationer pa
den fredl iga jarn vagen M almo Sim ris-
hamn hade tva anledningar. Den ena var
naringsgeografisk och sam manh angde
med det skanska jarnv agsnatets utveckling.
D en andra var polirisk och galld e un g-
socialismen .

Sveriges jarnvagsnat vaxer fram
Der svenska statsbanenat et borjade byggas
1856 och skulle endast forbinda de storsta
staderna . O vrigt behov av jarnvagar fick
rillgodoses av p rivarbanorna, och ett stort
antal sadana byggdes, sarskilt i Skane. Sa-
lunda b r jade Lund - T rellebo rgs jarnvag
byggas 1873 och var fardig 1875. En av de
storre stationerna dar var Sraffansrorp, i
N evishogs socken.

189 1 borjade man sedan bygga Malmo-
Sim rishamns jarnvag. Staffanstorp, dar de
bada linj erna korsades, fick darmed storre
berydelse. G rannstationen Djurslov, nar-
mare M almo pa denna bana, anlades i
socknen med samma nam n.

Vad angar den poliriska bakgrunden t ill
ranet , ti llhorde garningsmannen den ung -
socialistiska rorelsen . Denna var socialde-
mokraternas ungdomsrorelse men beryd-
ligt radikalare an moderorganisat ionen . U r
samma kretsar i M almo framgick Am al-
theadadet 1908.

Garningsmannen
Ranet forovades av cemenrarberaren Axel
Johansson-Fors och livforsakringsagenten
Alfred Fredriksson-Friberg. Aralade for
medhj alp var malarlarlingen Emil W all-
den , som blev domd, och en malare, som vi

KLAS LJ THNER ar fodd 1923, student 1941,
j ur kand 1947, f l kand 1974 och j ur dr i
kriminologi 1983 . Han har varit aklagare 1950
1984 och skriver bl a artiklar om gamla brottmal.

kan kalla Reinhold . D en senare frikandes
t rots besvarande omstandigheter". Samt-
1iga var hemmahorande i M almo.

Fors var fodd 1880 och arberade i lanr-
b ruk till 1897, da han varvade sig vid
Ven des arrilleri regemenre i Krisrianstad ,
varifran han fick avsked 1902 som andre
konsrapel. H an blev da anstalld som reserv-
postbetjant vid reseposren i M almo t ill
1904 . D i hakt ades han och atalades vid
radhusratten i Kristiansrad for scold av
pengar ur losbrev fran Amerika i tjansten.
For detta domdes han t ill scraffarbere ere
manader och femron dagar sam r forlusr av
medborgerligt forrroende. H an avskedades
i adminisrrariv ordn ing. Efter avtj anat
srraff hade han olika arbeten i M almo trak -
ren , bl a vid Skanska C emenrgjurerier.
Fran 1906 var han medlem av socialdemo-
krariska ungdomsklubben i M almo.

Friberg var fodd 1880. Efter anstall-
ningar i lan tbruk varvade han sig 1898 rill
Andra Svea Art illeriregement e i Stock-
holm. H an blev avskedad 190 1. H an hade
sedan olika arbeten t ill 1906, da han blev
agent for Livforsakr ings AB De F r enade.
H an var gift och hade tva barn . Sedan 1905
var han medlem av socialdemokrariska
ungdomsklubben i Malmo.

W alld en var fodd 1887 . Efter fab riksar-
bete blev han malarlarlin g 1906 och kom
till M almo 1907. H an var inneboende hos
Fors.

Reinhold var fodd 1884 och blev
skeppsgosse vid Flottan . Dar avskedades
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han efrer d isciplinsrraff 1904 och atergick
i ll malaryrke t i M almo. T re av de fyra
atalade hade salunda varit stamanstallda.

Planerna pabrottet
Fors och Friberg var vanner sedan 1906
genom ung domsklub ben. W allden hade
blivir bekanr med dem darigenom, likasa
Reinhold . De brukade traffas pa Kafe U t-
posten , som lag i gardshuset  till  Sodra
Fors tadsgatan 4 5.

U nder februari 1907 gallde deras dis-
kussioner bl a hur man skulle kunna skaffa
pengar rill ungdomsklubbens och forbun-
ders verksamher. En fem re person foreslog,
arr man efrer monster av revolutionarer i
Ryssland skulle rana ett rag.

I mars 1907 hade Fors och Friberg be-
slutat sig for att rana ett postfora nde tag. Pa
grund av sin tidigare anstal lning vid post-

verker fungerade Fors som expert . M an
beslot sig for Sim rishamnsbanan, formod-
ligen for art der skulle medfora en postkupe
med endasr en mans betj aning . Fors och
Friberg skulle resa tag rill Scaffansrorp och
dar invanta det postfo rande kvallstaget
mot M almo.

Planerna verkstalls
D en 18 mars beslot de sig for arr forverkliga
planerna och begav sig rill lokalsrarionen
pa M almo C , dar de tog taget klockan
19 .02 till Scaffansrorp. Fo rs var bevapnad
med en revolver laddad med fem skocr.
H an medforde dessucom en svarc ansikcs-
mask. Friberg agde ocksa en revolver, men
medforde den icke av nagon anledning.
D en beslagrogs senare i hans bosrad . Deras
kladsel var inte sarskilt lamplig for ett tag-
ran . D e var namligen kladda i morka var-

Ansiktsmasken som
anvandes av Fors

vid  ranet.
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overrockar och styva hattar. Su ax innan
taget kom in till stationen i Staffansrorp,
troligen klockan 19 .3 1, hoppade Fors och
Friberg av och gick fram till stationen .

Eftersom taget mot M almo skulle avga
forst klockan 20.44 hade de ganska god rid
pa sig. D e gick ut pa bangarden, dar de
uppeholl sig i morkret . Friberg skaffade sig
ocksa ett vapen genom att plocka upp en
knytnavsstor sten, som han knot in i sin
nasduk.

Ett fatal passagerare
Klockan 20.42 skulle taget fran Sim ris-
ham n mot M almo komma in . Der bestod
av anglok och sju vagnar, daribl and en
kombinerad tredje !<lass passagerare- och
posrvagn. D ec fanns mycket fa personer
ombord pa taget. Pa loker fanns foraren
och eldaren, i kortvagnen hade kond ukto-
ren sin plats och i boggivagnen akt e den
ende passageraren . Den kombinerade pas-
sagerar- och posrvagnen innehl l tva pas-
sagerark upeer. I den sista av dessa lag pa var
sin soffa rva lokomotivput sare. En korridor
gick genom vagnen. Dorren var last rill
postku pen i bakre delen av vagnen , dar
posriljonen Johan Almen ensam var i
tjanst . H an var 44 ar och hem mahorand e

i M almo. Slutligen fanns i tjans t i den sisra
ang- och godsvagnen en smorjare och
bromsare. H an hade sallskap av en 15-arig
bromsare.

Taget antra s
D er var Fors och Friberg som steg pa just
nar taget borjade ga. Fors satte pa sig mas-
ken och Friberg sokte maskera sig genom
arr falla upp rockkragen . De tog ocksa fram
revolvern respekrive srenen. N ar de kom
fram till postk upens dorr sag Almen dem
im e, eftersom han var sysselsatt m ed arc
son era post med ryggen mot dorren.

Ranet fullbordas
M en da Almen rroligen horde ett ljud ,
vand e han sig om och Rickse de bada
bevapnade mannen . H an sprang fram mot
Fors, som pa nara hall avfyrade tva skott
mot Al mens ansikte. D enne grep tag i Fors
klader och ropade pa hjalp .  Friber g  rusade
pa honom, holl fast honom och holl for
hans mun, medan Fors plundrade post-
facken. U nder brottningen kom Friberg
och Almen genom korridoren llt pa vag-
nens platt form. Fors skot da ett rredje
skott , som ocksa traffade Almen i ansikrer.
Vardeforsandelserna stoppade ranarna

Stenen  som  Friberg
fann pa bangarden i
Staffanstorp for att
anvanda  vid  ranet.
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innanfor sina rockar. Almen ropade pa nyrr
pa hjalp men uran resulrar. Fors och Fri-
berg blev radda, kn uffade in honom i post-
kupen och sprang ur pa plarrformen.

D e bada lokputsarna horde skorr och
jammerrop st rax efter avgangen fran Staf-
fansrorp . De gick i ll postkupen, dar de sag
ranarnas handgemang med Almen . Pa gol-
ver i korridoren lag en sten som Friberg
anvant vid ranet, och de fann blod overallt.
De bada bromsarna horde ocksa skott. D e
hjalpte och for band Almen . Konduktoren,
som ju befann sig langre fram i taget , f ck
forsr vid cagers ankomsr till Djurslov veta
vad som hi nt. Da Almen blodand e fran
skott saren i ans iktet, som namnts ropat pa
hjalp, blev ranarna radda att der skulle
kom ma dir folk och beslot darfor att hoppa
av taget . Exakt var taget befann sig nar
ranet paborjades ar svart att ange.

Ranarna flyr

Avstandet mella n Sraffansrorp och nasta
station, Djurslov, var 4 km . Enligr rid-
ningsuppgifr hade cager bara kom mir
1,5 km nar de hoppade av. D e sprang ur pa
vagnens bakre plat f orm , dar Fors beord ra-
de Friberg arr hoppa och sjalv hopp ade
efrer. Fo rs rappade en de! av de srulna

handlingarna, som de emellerrid plockade
upp igen . Plarsen for avhopper var rroligen
vid banvakrssrugan O nsvala, som ligger
dar jarnvagen korsar vagen mot G revie och
T orreberga. Da de narmadesigrill M almo,
gick de forsr over akrarna ti ll en landsvag
och sedan mot err ljussken .

I narheren av Bullrofra gick de in  i  en
olast bod , dar de tande ljus. M ed hjalp av
derra kunde de sorrera rjuvgodser. De be-
holl alla konranrer, medan de kasrade alla
andra forsandelser i Sege a. Efterat visade
der sig emellerrid arr de m issar det vardful-
lasre brevet, en assurerad forsandelse fran
Smedsrorp i ll Vaxjo, som inneholl 15 000
kronor. U nder polisens span ingar an traffa-
des handlingarna i an .

Fors och Friberg forrsarre rill M almo,
d ir de kom cirka klockan 3.00 eller 3.30 pa
narren. D e begav sig rill Fors bosrad. Ge-
nom ranet hade de kom m ir over kronor
5 360 :48, enligr av Postverket uppritta d
fon eckning med senare justeringar. De
delade upp pengarna sa att Fors tog l 800
kron or, W allden fick 670 kronor och Fri-
berg beholl resten , cirka 2 900 kronor. H ur
pengarna sedan anvandes framgar av der
foljande. Efrer hemkomsten underrattade
den hos Fors inneboende W allden om

Revolvern med
vilken A/mens skots i
ansiktet av Fors.
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brottet. Reinhold var enligt samstammiga
uppgifter av de tre andra med om act pla-
nera ranet och underra tta des darefter om
decta, vilket han dock hela tiden nekade
till. Pa Fors' uppdrag kastade W allden
nasta dag dennes revolver i Vastra H amn-
kanalen .

Fordelning av pengarna
Sammanlagt kom de genom ranee, som
ovan namnts, over 5 360 kronor. Av de
I 800 kronor som Fors tagit, overlamnade
han 30 kronor t ill en kamrat och anvande
1 070 kronor for privata utg ifter, sasom
beralning av skulder, inko p av bl a mobler
till bostaden och armband, klockkedja och
krasni l. 700 kron o r antra ffades av polis en
och aterstal ldes till poscverkec.

Av de 2 900 kronor som Friberg fact
hade han givit 20 kronor t ill en kamrat.
Ranarna hade overensko mmit, att 800
kronor av de genom brottet atkomna med-
len skulle overl amnas for politisk verksam -
het, darav 600 kronor rill ungsocialistiska
foren ingen i M almo och 200 kronor till
t idningen "Folkviljan" i H elsingborg.

Eftersom inga pengar antraffades hos
Friberg var alltsa 2 880 kronor bon a. Fri-
berg pastod, att han forvarat dem i spisen

i bostaden, inr ullade i en tidning, och eldat
upp dem av radsla for polisen strax innan
han greps. D enna uppgift ansags inre tro-
vardig.

W allden fick av Fors och Friberg forst
70 kronor och sedan 300 kronor vid tva
t illfallen , alltsa sammanlagt 670 kro nor.
Av dessa hjalpte han den tidigare namnde
kam raten med mindre belopp. Nar han
greps hade han 164 kronor kvar. Arersto-
den, nagot mi ndre an 500 kronor, hade
han anvant for p rivata utgifter och inkop,
bl a av en ring och en klockkedja.

Omfattande skador
T aget anlande klockan 20.50 till Djurslovs
stat ion . D ar blev det klarr att postk upen
ranats och att Almen var svart skadad . M an
ri ngde fran stat ionen rill Posten i M almo,
som gjorde polisanmalan sa snabbt att tva
detektivoverkonstaplar kunde mota taget
vid dess ankomst klockan 21.15. De sag rill
at t Almen fordes ti ll M alm6 Allmanna
Sjukh us, dar han blev inl a gd for vard pa
kirurgiska kliniken. Almen lag kvar pa
sjukh uset till den 11 april 1907 och var
forrfarande sjukskriven den 25 juli, da rat-
tegangen avslutades. Under polisurred-
ningen anskaffades ratts inty g av Albin

De tre kulorna som
trangde in i huvudet

pa Almen i samband
med ranet.
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D alen , p rofessor i oftalmiatrik, laran om
ogonsjukdomar, i Lund. H an var ald re
brorr ill upp finnaren och N obelpristagaren
G ustaf D alen . Under pagaend e rat tegang
inforska ffade haradsratten pa eger initiariv
ratts intyg av professorn i parologisk anaro-
mi och ratt smedicin i Lund, H ans Bendz.

Av den skrifrliga bevisn ingen och sak-
kunnigforhoret med Bendz framgick, an
en kula gat t in i vanst ra kinden pa Almen
framfor oron musslan med skon kanal snett
inat och bakat . Saret hade svarta de och
svedda rander och var omgiver av krur-
stank. N asta kula hade gatt in vid hogra
sidan av nasroten omedelbart bredvid inre
ogonvinkeln . Skon kanalen gick bakat och
inat . Saret hade svartade rander, men var ej
omgivet av krutstan k. Den tredje kulan
hade gatt in genom hogra nasoppn ingen
och kluvit nasvingen nedifran och upp.
Sarkanalen fortsatte uppat och inat . Saret
hade svart ade kanter men omgavs ej av
kruts tank. Alla ere kulorna san kvar i skal-
len, men ingen av dem kunde pa vetenska-
pens davarande standpun kt opereras borr.

Almen hade rill en borjan helt forlorar
luktfo rmagan . Vidare var synen pa hans
vanstra oga nedsatt rill 3/ l O av normalsyn ,
vilker int e kun de avhjalpas med glas. D er
var hela riden risk for att nagon kul a kunde
lossna av sin egen tyngd och flyn a  sig,  sa att
en operation skulle bl i nodvandig. M insta
skakning var riskabel for honom . Skadorna
var livsfarliga. Pa grund av risken at t kulor-
na skulle lossna, kunde Almen inte fortsat-
ta att tjanstgora i postk upe , eftersom en
sadan skakade hela riden .

Kvalificerad utredning
Bron er hade for6vats inom Bara harads
vast ra lansmansdis trikt. Lansman dar var
Georg Jonsson, starionerad i Arlov.  Efter-
som der var uppenbarr arr ett sa kvalificerat
b ron inte kunde urredas av en fjarding s-
man pa landsbygden, uppdrogs utredning-

en i stallet  at  lansdetektiven Alfred Svens-
son , M almo. Bakgrunden rill denn a tji nst
var an landsringer i M almohus lan sedan
1876 sal l t  till  lanssryrelsens forfogande err
arligt anslag for en sadan tjanst. Lansstyrel-
sen meddelade landst inger, an den anstallt
"en derekrivkonstapel, som under narmas-
te ledning av polismastaren i M almo, i nom
lanet anstaller efterspaning ar och verkar
for upptackandet av forefallande grovre
brot " .

Ranarna grips
Personal fran M almopolisens detekti vav-
delni ng horde redan pa kvallen efter tagers
ankomst t ill M almo de ombordvarande.
Almen kunde horas nasta dag pa sjukh uset.
U nder Svenssons utr edning misstanktes
forst for bron et en par personer, som visa-
de sig vara oskyldiga.

Sedan dessa uppslag inte gert resultat,
borjade man misstanka Fors pa grund av
hans ridigare bron mot Postverket , men rill
en borjan ansags han inrte tillrackligt kvali-
ficerad for ett vapnat ran . Efterhand blev
dock m isstankarna mot honom starkare,
och den 6 april 19 13 anholls Fors och aven
Friberg, efrersom det var kant, att de um-
gatts . Fors erkande genasr brott et men
rrodde int e, att der rredje skott som han
avfyrat tra ffat. Fribe rg nekade rill en borjan
men erkande den 9 april. Pa grund av Fors'
uppgifrer om W alldens delakrigher i bror-
tet greps denne den 6 april och erkande sin
andel. Pa grund av Fors' och W alld ens
uppgifrer om att Reinhold mottagit en de!
av de genom brottet atko mna medlen an-
halls han den 25 april och blev hakta d
liksom Fo rs, Friberg och W alld en . H an
virsordade, att han umgatts med de andra
tre men nekade rill brott och blev som
tidigare namnts frikand .

Yn erligare en person, som ti llhorde
sam ma krers, hade delragir i ranplanerna.
Enligt uppgifrer av de atalade hade han
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varir med om arr planera ran et och ragir
befarm ing med pengarna. Sedan brorrer
forovats hade han rroligen blivit radd, ty
enligr deras uppgifrer hade han redan in-
nan Fors och Friberg gripirs, emigrerar rill
Amerika. H an hade gjorr detta den 26 mars
1907 med oresundsangare till Kopenhamn
for arr sedan fortsatt a till Amerika. H an
ate rkom till M almo 1934 rillsam mans med
en svenskfodd husrru. Arr han varit borta
27 ar, arganska pafalland e, eftersom p re-
skriprionsriden for de grovsta brotte n post-
ran och mordforsok var 25 ar.

Skill ingtrycken
Liksom manga andra uppseendevacka nde
brott vid denna rid foranledde aven tagra-
net atminstone tva skillingtryck.

Rakenskapen s stund
Ratte gang med ranarna holls inf6r T orn a
och Bara haradsratt , som hade kansli och
tingsstalle i D alby och numera gatt upp i
Lund s tingsratt i Lund. Eftersom svaran-
dena var hakt ade holls rattegangen pa fang-
elser i M almo.

O rdforande vid de f1esta av de sex for-
handlingarna var haradshovdingen G ustaf
de M are, som innehade detta ambete fran
1900 rill sin d6d 19 16. N amnden bestod
av at ta nam ndeman, men vid denna tid
behovde in te sam ma namnd sitta med vid
alla forhandlingarn a. Istallet las res vid varje
forhandling proto kollet fran foregaende
ratte gangsdag upp. Al<lagare vid de f1esra
rattegangsrillfallena var kronolansmannen
i distriktet Georg Jonsson . Under de sex
rattegangsdagarna tjanstgjorde samm an-
lagt 24 namndeman, vilket rroligen var
sam rliga i domsagan. En av dem tjanstgjor-
de vid fyra rillfallen, medan fyra endast
delto g en gang.

M alet behandlades pa sex ratte gangsda-
gar fran den 25 april rill den 25 juli, allr
medan urredningen komplett erades. Av

urrymmesskal gar jag inre in pa vad som
forekom de sarskilda dagarna ut an sam-
manfattar det i staller. Al<lagaren framsrall-
de sina ansvarsyrkanden, svarandena hor-
des om sina levnadsomstand igheter och i
deralj om brottet, Almen hordes som mals-
i gare, aklagaren aberopade skri ftl ig och
fakrisk bevisning, Bendz hordes som sak-
kunnig och aklagaren hord e som virrnen
dels fem av jarnvagsmn nen , dels som be-
visning mot den nekande Reinhold en rad
av svarandenas vanner och bekanra.

Fors uppgav arr hans revolver var av
kaliber 22 mm . Detta maste dock var en
m issuppfarrning och syfra pa den vanliga
kalibern 22 , vilker beryder 0,22 rum eller
5,6 mm.

Yid de rre sista ratte gangsti llfallena vika-
rierade rillforordnade kronolansmannen
Georg O Jonsson for sin far som aklagare.
M alet nadde antli gen sitt slut den 25 juli ,
da hovra ttsnotarien Allan Rodhe var rill-
forordnad domhavande. H an tjanstgjorde
efter domarkarr iar forst i UD och var sedan
landshovding i forst Gorlands och sedan
Kristianstads lan .

Aklagaren ingav i enligher med ridens
praxis skri ftliga pastaenden, motsvaran de
en nutida pladering, vari han yrkade livs-
ridsst raff pa Fors och Friberg.

Urslager, som det hette pa den ridens
juridiska sprak, innebar arr Fors och Fri-
berg domdes for ran , som var kvalifice-
rar (morsvarande nur ida grovt ran), med
srraffsats st raffarbere i tio areller pa livsrid .
Kvalificerat ansags ranet vara, dels darfor
arr de gemensamt beslurar och urforr brot-
tet , dels darfor att ranet gatt ut over egen-
dom som varit anfort rodd at Posrverket.
D essurom falldes de enligt en he! rad andra
st raff1agsparagrafer, bl a for arr de anvant sa
grovt vald att offret fatt svar kroppsskada
och for att de valdfort sig pa tjansteman
med pafoljd art denne asamkats livsfarlig
sjukdom .
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Bada fick livsrids stra ffarbete. W alld en
domdes till str affarbete ett ar och sex ma-
nader for efrerfoljande delakrighet i ran (nu
haleri) och undanrojande av bevis om brot-
tet (nu skyddande av brorrsling).

Som inledn ingsvis nimndes, blev Rein-
hold frikand . H an hade sutt it haktad 9 1
dagar.

H aradsratten domde ocksa Fors och Fri -
berg att solidariskr betala skadestand ti ll
Posrverker med
1. 5 360:48 kronor, som redan urberalars

i ersat tning for rillgripna forsandelser.
2. 294 :69 kronor for event uella ytterligare

urberalningar av samma slag.
3. 69 kron or for sjukvard at  Alme n.
4 . 850 kronor arligen i avloning atAlmens

vikari e, sa lange Almen pa grund av
skadorna var forhindrad att utova sin
j anst .

5. 180 kronor arl igen for den handelse
Almen forklarades beratti gad att upp-
bara arvode som forsre posrberjanr
fr o 111 den l maj 1907, da han no rmalr
skulle ha beford rats.

Vidare skulle de ersatt a Almen for forlorad
arbetsfortjanst i anledning av skadorna
med 550 kronor och med 300 kronor
arligen for minskad arbetsfort janst samt
180 kronor rill fackforeningen for urgiven
ersatt ning till Almen och Statsverket for
sedvanliga rattegangskostnader inkl usive
ratts intyg samt for vad som utgat t till en
enskild malsagande med 30 kronor for en
insrallelse.

W alld en forplikt ades arr solidariskr med
Fors och Friberg ersatt a dels Statsverker for
ratt egangskostnader, dels Postverket for
tillgripna forsandelser och event uellr rill-
kom mande ersat tni ng av sam ma slag.

Hovratten granska r domarna
Enligt vid denna t id gallande bestamm elser
skulle Fors' och Fribergs livsridsstraff un-
derstallas hovrat tens pro vnin g. Skanska

hovratten lag vid denn a t id fortfarande i
Krisriansrad . Dess utslag foll den 15 augus-
t i och meddelades den 6 september 1907.
Der innebar att hovratt ten gi llade harads-
rattens framstalln ing av vad som befunnits
sryrkr i malet men ej fann Fors och Friberg
skyldiga rill ansvar for mordfors6k. For de
andra b rott en domdes de dock till sam ma
straff jaml ikt samma lagrum.

Fors och Friberg fick pa grund av srraf-
fens langd avtjana dem pa Langho lmen,
men Friberg blev 19 19 forflyn ad rill C en-
rralfangelser  i  M almo.  Friberg  benadades
av Kung! M aj:r den 3 1 juli 192 5 och frigavs
den 1 augusti fran Langholme n. H an kal-
lades i handlingarna bokbinderiarberare,
vi Iker ryder pa art han Ian detta hanrverk  i
fangelser. Fors flyrrades 19 19 rill Cenr ral-
fangelset i Malmo, 1920 arer rill U nghol-
men och 1924 rill M ariesrad , som var err
jo rdbruksfangelse for skotsamm a langtids-
fangar. Slutl igen benadades Fors av Kung!
M aj:t den 18 september 192 5 och frigavs
foljande dag.

Postdirektorens ingripande
Sedan brorret uppklarats, och det blivit
kant att ranarn a tillhorde den socialisriska
ungdomsklubben , inledde postd irektoren
i M almo en undersokning mot tva anstall-
da vid Postverket , darfo r att de tillhorde
ungdomsklubben . H an holl forhor med
dem och sande protoko llet rill General-
postsryrelsen. H an ansag naml igen, att de
borde avskedas, da de i belysning av ranet
pa grund av sin poliriska uppfarm ing var
olimp liga som statstjansteman . Kretssty-
relsen i Malmo protesrerade mot hans asikt
och vand e  sig  rill Postmannaforbundets
centralstyrelse. N agot avsked foljde int e
heller.

Epilog
Fors och Friberg namns i forb igaend e i
boken "Amalrhea" (19 18) av Algor Ros-
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berg (1886- 1939), som var en av de rre
Amaltheamannen . H an domdes 1908 for
mordbrand , varav doden foljt, rill livsrids
srraffarbere och a vtjanade delvis srraffer pa
Langholmen samrid igr med Fors och Fri-
berg rill 19 17, da han benadades. Rosberg
lam nade i huvudsak negariva uppgifrer om
Fors och posiriva om Friberg.

Bron er har ocksa forekommit i sko nlit-
reraruren. Albert O lsson (1904- 1994) var
folkskollarare i H arplinge och skrev en rad
bade h isroriska och nuridsromaner. I arbe-
rarromanen "Make och farrigdom" (1964)
fran M almo vid seklets borjan ar ett langt
avsnirr inspirerar av ragraner. I hans version
var dock den man som rymde rill Amerika
den verklige boven och medforde pengarna
dir.

Fo rs levde annu 1965, da han vid 85 ars
alder in tervjuades i radio om tagranet av
Lennart Kjellgren. H an bodde da i Eslov,
dar han dog den 12 december 1967 - han
arocksa begravd dar. H an kallades da forre
vaktmastaren. Friberg dog 196 1 i Malmo,
da han nyligen gift sig for tredje ging en,
och ar begravd dar. H an kallades ocksa
vakt mastare.

I sam band med arr jag 1990- 1994 ha llir
sammanlagr 24 foredrag om brorrer pa
olika hall i Skane, har flera av ah6rarna
berattat sina minnen av Fors. Efrer frigiv-
ningen bodde han i Lund , dar han agde ett
liter hus med tradgard. H an arberade bl a
som hanrlangare pa byggen, som ridnings-
d ist ributor, som hisskota re pa Sydkrafr i
M almo och som vakrmasrare i en frikyrko-
forsamling i Lund . 1958 eller 1959 f1yrra-
de han i ll Eslov, dar han kopte en villa for
at t fa storre tradgard , som han agnade
mycker arbete at.

Almens fortsatta ode
Johan Almens skador medforde arr han var
heir sjukskriven r o m utgangen av 1909,
all tsa nara tre ar. H ans halsotil lstand hade

emellertid forbatt rats sa mycket arr han
kunde ate rga till jarnvagsj anst, dock nu pa
egen begaran pa den formodligen lugnare
M almo Genarp s jarn vag. D ar var han
kvar rills han pensionerades vid 65 ars alder
den 1 november 192 7.

Di ranet forovades var Almen vaktb e-
tjant, men befordrades 1907 rill posriljon
och 19 10 rill forsre posriljon. T roligen som
ett plaster pa saren fick han redan 19 10
medaljen "For nit och redligher i rikers
tjanst" i 8:e srorleken fore de normala 30
tjinstearen . 19 18 ars riksdag ti llerkan de
honom ett arl igt understod under hans
aterstaend e livstid pa 300 kronor, rydligen
som kompensarion for yrkesskadan. Y id
192 1 ars riks dag morionerade rre socialde-
mokrariska riksdagsman i AK, anstallda
vid posren och SJ , om en personlig over-
post iljonsbefatt ning at Almen. H an hade
namligen 19 19 inre kunnar beford ras rill
en sadan tjanst i sin rurordning, efrersom
han pa grund av skadorna inte ansags ha
full arbetsformaga. M oti on en avslogs. D e
tre motionarerna var Carl Loven i M almo,
som var konduktor, Per G ranath i H ud iks-
vall, som var forsre posriljon , och Vikror
O hman i O rebro, som var posttjansteman
och stat ionsforestandare. De var alltsa alla
rre kolleger rill hon om direkr eller indirekr.
Loven (1874- 196 1) var riksdagsman
19 17- 1940, G ranath (1882- 1953) riks-
dagsman 19 19- 1944 sam r O hman
(1877- 194 1) riksdagsman 192 1- 192 8.
1922 ars riksdag rilldelade emellerrid Al-
men err ytte rligare understod pa 408 kro-
nor som kompensarion for urebliven be-
ford ran.

Almen dog den 10 maj 1949 pa M almo
Sjukhem, efterlamnande hustr u. H an
hade i resramenre av 1943 forordnar, arr
han efrer sin clod skulle bli foremal for
rat tsmedicinsk obdukt ion och arr hans
skalle skulle ronrgenforograferas. O bduk-
rionen skulle galla att fastsla kalibern pa
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kulorna i huvuder. Almen var naml igen
overty gad om arr han blivit skjuren av bade
Fors och Friberg. O m det i hans huvud
fanns kulo r av tva kalibrar, skulle detta
bestyrka hans misstanke. O bdukrionen
utfordes den 13 maj 1949 av den beromde
professorn emeritus i rat tsmedicin och
patologisk anatomi i Lund Einar Sjovall.
O bdukrionen visade att de rre kulorna satt
inkapslade i vavnaderna utan att ha ge-
nom tran gt skallen.  En  lakt kro sskada i
pannan rydde pa att han blivir slagen av
Friberg med den tidigare nam nda stenen .
Alla kulorna hade sam ma kaliber. Sjovall
anrog, att orsaken rill deras overraskande
svaga verkan var att de haft mindre kaliber
an revolvern.

Pa Postmuseum finns numera icke blott
de rre kulorna och rontgenfoto grafiet, den
sren varmed Friberg slog Almen, utan aven
Fors ansikrsmask och Fribergs revolver.
O essurom finns dar en kJubba, som Almen
enligr uppgifr skaffat, nar han borjade
tjanstgora igen , for att darm ed kunn a for-
svara sig mot evenruella nya ran .

I samma testamente forordnade Almen
arr vissa belopp skulle t il lfalla sod ra kretsen
av Svenska Postmannaforbundet och For-

eningen Pensionerade Statsjansteman i
M almo (Almenska hjalpfo nden).

Oen 11- 22 juni 1994 framford e ama-
torteate rgruppen Angteatern i Sraffans-
torp en pjas kallad "D et sto ra tagraner",
med m anus och i regi av Bo H aka nsson.
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