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Abstract
This essay is called ”The hunt for anarchists- a study about the police in Stockholm's 

collection of  bandit  portrait  during the turn of the century 1900” and it  is  about  the 

criminal  category  ”Anarchists”  who the  police  in  Stockholm used  at  the  turn  of  the 

century  1900.   In  the  archive  from the  police  in  Stockholm during  the  essays  time 

perspective,  1899-1909,   there  are  about  one  hundred  photographs  in  the  category 

”Anarchists”, about half of these pictures have no information besides the names of the 

people, but the other half, 48 persons, have some information about age, work title and 

where the person come from. The information showed that the people in the pictures 

where not from Sweden, and after controlling them in all different kinds of archives I 

found only ten of them have left any traces in Stockholm. What I realized then was that 

the people on the pictures are anarchists from different countries in Europe, mostly from 

Italy, and that the police in Stockholm had these pictures because different police stations 

around Europe had sent them to the police in Stockholm. The police in Stockholm where 

on the lookout for fugitive anarchists. 

The literature about the anarchist movement in Italy during this time describe the 

hard situation for Italian anarchists.  The police had persecuted,  arrested and executed 

manyof them so many anarchists had fled abroad. The same was for Russian anarchists 

after  the  unsuccessful  revolution  in  1905.  Eight  of  the  ten  anarchists  of  the  police 

photographs who had been in Stockholm where Russians. They were a group who was 

accused of trying to kill the Russian czar visiting Stockholm in 1909. 

None  of  the  anarchists  on  the  pictures  have  ever  in  Stockholm committed  a 

political crime so to find out what a anarchist crime is have not been possible. But the 

general picture of the anarchists in the photographs is of a man in his 30’s with a working 

class job, in short: an everyday man. 
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Inledning
Under sekelskiftet 1900 pågick det i Europa en jakt på terrorister. Även idag pågår en jakt 

på terrorister. Idag sprids bilder på olika muslimska terrorister  runt om i världen och 

myndigheter håller ögonen öppna efter dem. Istället för att som i dag leta efter muslimska 

terrorister  och  kartlägga  de  som har  misstänkt  utseende eller  som uttalat  sig  allt  för 

kontroversiellt  letade  man  då  efter  anarkistiska  terrorister. Under  det  sena  1800-talet 

fanns  det  stora  grupper  med  anarkister,  framförallt  i  Spanien,  Italien,  Frankrike  och 

Ryssland.1 Det fanns flera stora anarkistiska ideologer och teoretiker och det fanns även 

många  anarkister  som  tog  till  vapen  för  att  förändra  det  rådande  samhället.  Man 

avbildade ofta anarkister som mystiska män i mörka rockar med bomber i fickorna och 

knivar i händerna.  En stereotyp karikatyr av anarkister som är lätt att koppla till dagens 

stereotypa karikatyrer av muslimer. De flesta som sällade sig till den anarkistiska läran 

begick dock inga terrordåd.  I  medelhavsländerna Italien,  Spanien  och Frankrike kom 

anarkisterna att få stort inflytande inom arbetarrörelsen. Det fanns en rädsla för anarkister 

och polismyndigheter runt om i Europa höll ögonen öppna efter dem, så även i Sverige 

och Stockholm.  

Jakten på anarkister i min studie tar sin utgångspunkt i en samling på drygt hundra 

förbrytarporträtt  inom kategorin  ”Anarkister”  som Stockholmspolisen  hade  i  sin  ägo. 

Jakten går sedan vidare i olika arkiv för att finna dessa personer och ta reda på vilka de 

misstänkta  anarkisterna  var  och  hur  de  blev  förevigade  med  namn  och  bild  hos 

detektivavdelningen i Stockholm.

Bakgrund
För att kunna sätta in min uppsats i sin rätta kontext kommer här nedan ett antal avsnitt, 

som tar upp och förklarar saker som vad anarkism innebär och vad för kännetecken den 

hade för den här perioden och hur kopplingen mellan anarkism och terrorism såg ut. 

Sedan följer en genomgång av de europeiska anarkiströrelserna i stort och om anarkismen 

i de länder som främst är representerade i undersökningen vilket är Italien, Ryssland och 

Sverige. Slutligen kommer ett avsnitt om terrorism då anarkister var sin tids terrorister.

Anarkism

Anarkismen är en inriktning inom socialismen. Den utvecklades framförallt under 1800-

talet  av personer som Pierre-Joseph Proudhon,  Michail  Bakunin och Pjotr  Kropotkin. 

Dessa har alla lämnat olika avtryck och det finns olika inriktningar inom anarkismen. Den 

1 Se Woodcock, George, Anarkismen- omstörtande nihilism eller fredlig idealism (1964) Prisma: Stockholm 
och hans val av fokusländer

5



skiljer sig från socialismen, kommunismen och marxismen på så sätt att den förespråkar 

en revolution nu och den förändring som ska ske ska vara grundläggande. Det ska vara ett 

brott  mot  det  gamla  samhället,  det  ska  inte  finnas  någon  proletariatets  diktatur  i  en 

övergångsperiod som inom kommunismen.2 Anarkismen ger inga färdiga recept på hur 

det framtida samhället ska se ut och är därför antiutopisk, precis som marxismen.3 I vissa 

fall har anarkistiska utopier ändå försökt realiseras. Anarkismen har några grundläggande 

föresatser så som det klasslösa samhället som ska existera utan någon stat. Anarkister är 

samhällsomstörtare  och  vill  bryta  ner  det  rådande  samhället  och  istället  skapa  det 

klasslösa  samhället.  Anarkismen  förespråkar  frihetlighet  och  skiljer  sig  från  den 

auktoritära socialismen på det sättet.

Under framförallt sent 1800-tal var den anarkistiska metoden framför alla andra 

den så kallade  handlingens propaganda.  Den innebar att  man skulle agera och aktivt 

försöka förändra det samhälle som man levde i. Genom sitt agerande skulle man få andra 

att förstå allvaret och att få bort förtryckande regenter från makten. Det beslutades på en 

anarkistisk  kongress  i  London 1881 att  handlingens  propaganda skulle  vara  metoden 

framför andra i den anarkistiska kampen.4 Handlingens propaganda kom för många att bli 

liktydigt  med terrorism och blodiga  attentat.  Metoden omfamnades  dock inte  av alla 

anarkister, exempelvis Kropotkin förhöll sig negativ till metoden.5

Efter sekelskiftet 1900 kom de flesta anarkiströrelser att bli mindre eller utvecklas 

mot  olika  syndikalistiska  organisationer.  En  metod  som  då  fick  större  inflytande  än 

handlingens propaganda var strejkvapnet.6

Anarkiströrelser i Europa

Under 1800-talet  fanns en växande arbetarrörelse. Det fanns mängder med socialister, 

marxister, socialdemokrater och anarkister. Dessa personer kämpade för bättre villkor och 

för ett bättre samhälle. Runt om i Europa fanns det en rädsla för framförallt anarkisterna 

och deras hemmagjorda bomber och deras vilja att offra sig själva för att genomföra ett 

attentat mot olika former av symboler för samhället. De anarkistiska grupperna var ofta 

små och flyktiga.7 De bestod ofta av ett  par personer som tillsammans planerade och 

genomförde olika former av attentat. 

De  polisiära  och  statliga  repressalierna  mot  anarkister  var  starka.  I  Frankrike 

hängdes en anarkist på 1890-talet och var då den första anarkist i landet som avrättades. I 
2 Thörn, Håkan, Rörelser i det moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989 
(1997) Tiden Athena: Stockholm S.194f
3 Thörn 1997:194f
4 Sonn, Richard D,  Anarchism (1992) Twayne: New York S. 47
5 Sonn 1992:48
6 Sonn 1992:50
7 Woodcock 1964:195
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Spanien hängdes flera av medlemmarna i den anarkistiska gruppen  Mano Negra redan 

1884.8 Under den här tiden var det lätt för människor att röra sig över gränserna och det 

var även lätt att resa på förfalskade dokument. Det fanns dessutom olika nätverk som 

hjälpte revolutionärer när de kom till ett nytt land.9 På så sätt kunde en person utföra en 

anarkistisk aktion i ett land och sedan snabbt fly och få hjälp i ett nytt land.

Anarkismen i Italien

Anarkismen i Italien hade sin storhetstid under 1860-70 talen, då var den livaktig och 

utbredd. Den hade ett stort inflytande på den begynnande arbetarrörelsen. Det fanns stora 

nationella  anarkistiska federationer och de anarkistiska organisationerna hade möjlighet 

att påverka utvecklingen. Under 1880-talet och drygt ett halvt sekel framåt var det dock 

en decimerad och försvagad anarkiströrelse i landet. Landets anarkister var hårt ansatta 

av landets poliser. Detta ledde till att många anarkister emigrerade för att söka lyckan i 

andra  länder.10 I  samtliga  av  de  verk  jag  har  tagit  del  av  om  den  italienska 

anarkiströrelsen nämns detta fenomen: att det fanns mängder med italienska emigranter 

runt om i världen. I Italien producerades det flera anarkistiska tidningar, variationen i hur 

många nummer som utkom och vilken kvalité tidningarna kunde uppbåda skilde sig dock 

mycket åt.11 Den anarkistiska rörelsen i Italien var livaktig och idealistisk, dess främsta 

ideologer var Kropotkin och landsmannen Errico Malatesta.12 De italienska anarkister 

som  valde  att  emigrera  började  ofta  missionera  sina  anarkistiska  idéer.  På  den 

amerikanska  kontinenten  var  de  italienska  anarkisterna  en  viktig  del  av  de  olika 

anarkistiska  organisationer  som  uppstod  där.  I  Mellanöstern  var  det  italienare  som 

grundade samtliga av regionens anarkistgrupper.13 Det  fanns även ett  rykte runt om i 

världen om italienska anarkisters specialitet gällande lönnmord under sent 1800-tal.14 De 

italienska  anarkisterna  stod  för  merparten  av  de  mord  som  skedde  mot  olika 

representanter för makten.15 

En stor händelse som kom att påverka den italienska anarkiströrelsen mycket är 

den så kallade Bava-Beccaris massakern som skedde 1 maj 1898 i Milan. Den har fått sitt 

namn efter den general som genomförde attacken mot en demonstration i maj då minst 90 

personer  dödades.16 Dåvarande  kungen  Omberto  I  hyllade  generalen  och  gjorde  sig 

impopulär  på  grund  av  detta.  Kungen  blev  året  efter  mördad  av  en  anarkist,  som 
8 Nettlau, Max, Anarkismen genom tiderna (1954) Federativs förlag: Stockholm  S.191
9 Bodin, Per-Arne, Kyssen i Ryssland (2002) Norma: Stockholm S.149
10 Se till exempel Woodcock 1964:282
11 Woodcock 281f
12 Nettlau 1954:206
13 Woodcock 282
14 Woodcock 1964:282
15 Sonn 1992:51
16 Galleani, Luigi, The end of anarchism? (1982) Cienfuegos Press: Orkney  S.81
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hänvisade till denna händelse som förklaring till hans agerande. Denna händelse ledde till 

stora repressalier i landet och var en stor orsak till att många valde att lämna landet.

Anarkismen i Ryssland 

Flera av de stora anarkistiska tänkarna har  kommit  från Ryssland,  både Bakunin och 

Kropotkin hör hemma i det ryska riket. Det har trots detta inte varit i Ryssland som de 

stora anarkistiska organisationerna har funnits. Det har dock funnits perioder av terrorism 

med både anarkistiska och marxistiska förtecken. Den amerikanske historikern Richard 

Sonn menar att anledningen till att anarkismen i Ryssland utvecklades senare än i andra 

länder i Europa var för att anarkismen kräver en viss form av modernitet i samhället.17 

Ryssland var inte lika moderniserat som övriga länder där stora anarkiströrelser fanns. 

Således kom anarkiströrelsen inte igång förrän efter sekelskiftet 1900.

I Ryssland under sekelskiftet 1900 rådde det stora orättvisor, det var en enorm 

fattigdom och någon yttrandefrihet eller demokrati fanns det inte tillstymmelse till. I detta 

klimat föddes en stor och stark terroriströrelse. Olika former av attentat och våldsattacker 

genomfördes, exempelvis utfördes mellan oktober 1905 och september 1906 3500 olika 

attentat, så som mord och lemlästning, mot olika statstjänstemän.18 

En  skillnad  mot  övriga  länders  anarkiströrelser  var  att  det  fanns  en  högre 

representation av kvinnor i den ryska anarkiströrelsen. I den italienska rörelsen har i stort 

sett ingen kvinna uppmärksammats, medan det ofta var med kvinnor i den ryska. I den 

välkända gruppen  Folkets vilja ingick det i den cell som genomförde mordet på tsaren 

Alexander II flera kvinnor. En annan skillnad mot övriga länders anarkiströrelser var att 

den  ryska  överlag  bestod  av  besuttna  personer,  många  från  överklassen  och  från 

intelligentian.19 

1905 utbröt en revolution i Ryssland som leddes av arbetare och militären gick ut 

hårt och dödade flera. Detta ledde till strejker och uppror där staten slutligen kapitulerade. 

Dock  kom  staten  att  slutligen  vägra  lämna  ifrån  sig  någon  makt.20 Genom  det 

misslyckade  revolutionsförsöket  kom  det  att  bli  ökade  repressalier  mot  bland  annat 

anarkister i landet. Detta ledde till att många flydde landet. 

Anarkismen i Sverige

I  Sverige  under  den  här  tiden  representerades  den  anarkistiska  tanketraditionen  av 

framförallt  Ungsocialisterna.  Dessa  var  en  utbrytning  från  den  socialdemokratiska 
17 Sonn 1992:64
18 Bodin 2002:138
19 Sonn 1992:64 och Bodin 2002:146 
20 McKay, John P., A History of World Societies (2007) Houghton Mifflin Company: Boston  S. 756
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ungdomsrörelsen.  Innan  dess  hade  de  varit  en  anarkistisk  opposition  inom  det 

socialdemokratiska  paritet men 1903 uteslöts de och kom att stå på egna ben. Historikern 

och journalisten Henrik Berggren skriver i Seklets ungdom att under 90-talet och en bit in 

på 00-talet ”uppfattades inte anarkismen som en mot socialdemokratin fientlig ideologi, 

utan snarare som ett teoretiskt alternativ till marxismen inom socialdemokratin.”21. Detta 

kom dock successivt  att  ändras  och  1903 splittras  ungdomsförbundet  i  två  delar,  ett 

socialdemokratiskt och ett ungsocialistiskt. Ungsocialisterna var under noga övervakning 

från  polis  och  myndigheter.  Deras  möten  övervakades  och  listor  över  medlemmar 

upprättades.22 Polisen, likväl som media, kände väl till de ledande inom gruppen och vad 

de hade för sig. 

Utöver  Ungsocialisterna  var  det  den  syndikalistiska  fackföreningen  SAC, 

Sveriges Arbetares Centralorganisation, som förde den anarkistiska kampen i  Sverige. 

Dessa bildades efter storstrejken 1909 då missnöjet bland arbetarna var stort och radikala 

idéer föredrogs av många. 

Terrorism

Var anarkister  terrorister  under  den  här  tiden?  I  en  C-uppsats  om  Hinke  Bergegren 

förklaras det att det fanns en tydlig associationskoppling mellan anarkister och terrorister. 

Om  någon  var  anarkist  var  den  personen  terrorist  och  om  det  hade  genomförts  en 

anarkistisk aktion var det en terroristattack. Var man anarkist förespråkade man våld och 

terror.23 Vad som skilde en anarkist och en terrorist åt under den här tiden är inte lätt att 

utröna.24 Det  faktum att  dåtidens  anarkister  sågs  som terrorister  gör  det  relevant  att 

jämföra  dessa  med  de  grupper  som  idag  klassas  som  terrorister.  Skillnaden  mellan 

anarkister och terrorister blir än mer svårtolkat när till  exempel de ryska anarkisterna 

själva kallade sig  för  terrorister, vilket  man tillexempel  kan se i  den självbiografiska 

boken En terrorists memoarer av Boris Savinikov.25 En anarkist var inte automatiskt en 

terrorist. En terrorist var inte heller automatiskt anarkist. På varje anarkistisk terroraktion 

gick det dussintals anarkistiska kaféer, tidningar och skolor.26

Syfte och frågeställning
Mitt  syfte  med  den  här  uppsatsen  är  att  studera  hur  den  internationella 

21 Berggren 1995:79f
22 Dessa mötesprotokoll och medlemslistor finns sparade på Stadsarkivet
23 Steen, Lennart, Hinke, en historiografisk och empirisk studie i en svensk terrorists politiska liv mellan 
1891 och 1908 (1989) C-uppsats Stockholms Universitet  S.9
24 Sonn 1992:50
25 Savinikov, Boris, En terrorists memoarer (2003) Murbräckan: Borrby
26 Sonn 1992:50
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informationsspridningen om anarkister  som skedde under sekelskiftet 1900 såg ut, detta 

utifrån Stockholmspolisens bevarade material. Det är intressant att se om det är samma 

mekanismer då som nu för att definiera vilka som ska kartläggas och jagas.

 

• Hur fick Stockholmspolisen informationen om de misstänkta anarkisterna?

o Hur spreds informationen om misstänkta anarkister i Europa?

o Var kom informationen ifrån? 

• Vilken information om anarkisterna var det som spreds?

o Var det några uppgifter som alltid fanns med? Vilka?

• Hur dokumenterades informationen?

o Vilka olika dokumentationsmetoder användes? 

o Hur var informationen uppställd?

• Vilka var personerna man hade information om?

o Var kom de ifrån?

o Vilket yrke och vilken samhällsklass hörde de till?

o Hur gamla var de?

o Hur beskrevs de?

• Varför  var  det  personer  från  just  dessa  länder  som  fanns  med  bland 

förbrytarporträtten?

• Vad fanns det för koppling mellan de misstänka anarkisterna och Stockholm?

o Har personerna befunnit sig i Stockholm?

• Vad var polisens syfte med förbrytarporträtten av anarkister?

o Går det att utläsa vad syftet med förbrytarporträtten och kartläggningen av 

anarkister var?

o Hur och när sammanställdes arken med förbrytarporträtt av anarkister?

• Lyckades  Stockholmspolisen  stoppa  några  misstänkta  anarkister  från  att  begå 

brott?

o Finns  det  något  eller  några  exempel  då  jakten  på  anarkister  ledde  till 

förhindrande av misstänkt brott?

Källor och källkritik
Mina  källor  är  olika  former  av  material  från  framförallt  Stockholmspolisen  under 

sekelskiftets  Stockholm.  Materialet  utgår  från  stora  ark  med  förbrytarporträtt.  Dessa 

porträtt är 111 stycken till antalet. 63 av dessa finns det bara namn och bild på. De övriga 

48 finns det  mer  information om, till  exempel  finns de flesta  med i  ett  register  över 
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fotografier  där  även  andra  brottskategorier,  såsom diversetjuvar,  velocipedtjuvar  med 

flera ingår. De 63 personer som det enbart finns namn och bild på, utan några som helst 

årtal  kopplade till  sig,  kommer jag bara flyktigt att  använda mig av. Det  är  dock en 

omöjlighet  att  försöka  leta  efter  personerna  i  brottsregister  och  dylikt  då  dessa  är 

sorterade på år. 

De  förbrytarporträtt  som  är  utgångspunkten  för  uppsatsen  upprättades  av 

Detektivavdelningen.  Dessa  var  en  del  av  Stockholmspolisen  och  arbetade  med 

brottsbekämpning och arbetade utan geografisk koppling, vilket gjorde att man arbetade 

över hela staden. På Detektivavdelningen började man 1871 att fotografera brottslingar, 

dessa  sammanställdes  sedan  till  förbrytarporträtt  under  olika  kategorier  såsom 

”sedelförfalskare”,  ”velocipedtjuvar”,  ”diversetjuvar”  och  ”anarkister”.  Man  hade 

uppfattningen att en person höll sig till  en viss typ av genre gällande brott och sällan 

bytte.27 Samlingen av förbrytarporträtt uppgår till ungefär tvåtusen namn och fotografier.28

Porträtten finns på Stadsarkivet i Överståthållarämbetets arkiv för polisärenden 3, 

kriminalavdelningen  (detektivavdelningen  bytte  namn  till  kriminalavdelningen  1917). 

Dessa porträtt har tillhörande register. 

Varje ark har möjlighet att innehålla nio bilder. På arken över anarkister är det vid 

flera tillfällen som en person har två bilder, framifrån och i profil, en person finns även på 

tre bilder.29 I vissa fall är samtliga platser på arken använda, ibland används bara två. Den 

information som finns på arken med anarkister varierar. Namn finns alltid. På flera av 

dem även årtal,  i  vissa fall  yrke och födelseort och/eller land. Graden av information 

varierar dock mycket.

Samtliga  av  de  personer  som  finns  med  har  utländska  namn  och  via  den 

information som funnits  om dem har samtliga födelseorter  på olika platser runt om i 

Europa  förtecknats,  med  majoriteten  i  Italien.  Uppsatsen  kommer  således  ha  ett 

internationellt fokus.

Det  som  jag  upptäckte  under  undersökningens  gång  var  att  det  även  fanns 

information på baksidan av fotona på 47 av dessa. De 63 som hade bristfällig information 

var  fastlimmade,  liksom  ytterligare  en  av  de  andra.  Jag  upptäckte  att  det  fanns 

information på baksidan genom att  ett  hörn på ett  av arken hade börjat  lossna så att 

baksidan  på  ett  av  fotografierna  blottades.  Då  insåg  jag  även  att  fotona  inte  var 

fastlimmade utan de var enbart inkilade mellan två kartongark. På Stadsarkivet var man 

inte medveten om detta,  vilket  innebär att  med största sannolikhet  har ingen studerat 

dessa baksidor sedan materialet  lämnades till  arkivet  1944. Efter  att  ha lämnat  in  en 

27 Järbe, Bengt, Stockholmspolisen förr och nu- Stockholmspolisen hundratjugofem år (1975) Tidens förlag/ 
Stockholmspolisen  S.92
28 Järbe 1975:104
29 Eduard Chatrÿ
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förfrågan till Stadsarkivet där materialet förvaras fick jag tillgång till dessa baksidor. På 

baksidan av fotografierna varierade informationen på de olika fotona. Vissa av baksidorna 

hade  förtryckta  formulär  där  det  fanns punkter  gällande signalement.  Det  fanns  både 

förtryckta baksidor på svenska och på tyska. På andra baksidor stod allt handskrivet, utan 

något förtryckt. Ibland stod enbart namn och födelsedatum, vilket var samma uppgift som 

stod  i  fotoregistret.  Medan  det  på  flera  stod  något  som  kom  att  påverka  denna 

undersökning  mycket,  detta  var  nämligen  att  informationen  om  dessa  personer 

förekommit i skrivelser från olika länder, så som Ungern, Italien och Tyskland. 

Det material som jag har använt mig mer av är olika former av dokumentation 

från  Stockholmspolisen  under  gällande  år,  1899-1909.  Det  är  brottmålsdiarium  och 

rapporter, lösdriveridiarium, förteckning över bostad för utlänningar. Samtliga av dessa 

källor har jag gått igenom för att spåra de 48 anarkister som min uppsats kretsar kring. 

Även Rotemansarkivet, där alla personer som varit mantalsskrivna i Stockholm under den 

här tiden finns med, har jag sökt efter anarkisterna. 

Jag  har  i  ett  fall  även  använt  mig  av  den  nyhetsrapporteringen som skedde i 

Dagens Nyheter gällande den händelse som åtta ryska anarkister från 1909 var iblandade 

i.

Källkritik

Det  stora  problemet  med  mitt  material,  mina  källor,  är  att  jag  från  början  bara  kan 

använda mig av hälften av det som är mitt utgångsmaterial. I och med att det inte finns 

några  uppgifter  om  63  av  de  personer  som  finns  på  fotografier  i 

förbrytarporträttssamlingen över  anarkister  så  har  det  inte  varit  möjligt  att  undersöka 

dessa. Det jag har kunnat göra är att söka på samtliga namn i Rotemansarkivet och har 

kunnat konstatera att ingen av dessa personer har varit mantalsskriven i Stockholm. Även 

när det gäller dessa 63 personer är det framförallt utlandsklingande namn som personerna 

bär, även om det finns en del som är mer osäkra.30 Men eftersom det i dessa fall inte finns 

någon hänvisning till födelseort är det svårt att säga säkert.  Eftersom jag inte har kunnat 

ta reda på någonting om dessa personer vet jag inte om dessa 63 personer som finns på 8 

ark är från samma tidsperiod som de övriga 48 personerna, vilket då skulle vara 1899-

1909, eller om de hör till tidigare eller senare period. På två av fotona finns det dock 

uppgifter  som tyder på att  fotona kommer från perioden efter. På dessa två finns det 

nämligen små skyltar i huvudhöjd på personerna där det står ”april 1910”och ”maj 1910”. 

Det bör betyda att fotona är tagna under våren 1910. De 63 fotona sitter på en annan typ 

av  kartong är  de övriga 48,  vilket  bör  tyda på  att  de  är  från en annan,  enhetlig  tid. 

30 Se bilaga IV, Sammanställning av de okända personerna på förbrytarporträtten
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Dessutom är samtliga av dessa bilder uppklistrade, till skillnad från 47 av de 48 andra. 

Således bör de 63 porträtten komma från samma tid, vilket i så fall bör vara runt år 1910. 

Men detta är ingenting som går att belägga.  

Vidare så gäller det att komma ihåg att mina källor är det material som polisen 

och andra institutioner har sparat från den här tiden och det är sådana uppgifter som de 

har kunnat tillgå. Det är då polisens bild av dessa anarkister som kommer att målas upp 

och  undersökas.  Genom  att  inte  lämna  några  spår  i  registerna  betyder  det  inte  att 

personerna inte har befunnit sig i staden, det säger enbart att de inte har blivit upptäckta 

och registrerade som varande i staden. Detta gäller att ha i åtanke vid mina resultat och 

tolkningar av detta. Det man vet är att dessa förbrytarporträtt kunde användas i jakten på 

misstänkta brottslingar, men i vilken utsträckning de användes och om det gällde alla 

olika kategorier vet man inte. Det kan vara så att just kategorin anarkister inte användes 

särskilt  frekvent,  men ändå var  en  så  pass  viktig  kategori  att  de  ändå hade  den  och 

upprätthöll den. 

När det gäller den litteratur jag använder mig av är den till stor del författad av 

historiker som själva ser sig som anarkister. Det är få andra som har intresserat sig för att 

skriva  denna  politiska  inriktnings  historia.  Att  personerna  som  har  bidragit  till  den 

anarkistiska  historieskrivningen  själva  är  anarkister  ska  man  ha  i  åtanke  och  vara 

medveten om att de kan ha en ambition att försköna historieskrivningen. Jag använder 

även en C-uppsats som referens i uppsatsen och det är alltid problematiskt då det är en 

låg akademisk nivå. Den är dock mycket välskriven och framstår som mycket trovärdig. 

Personen i fråga, Lennart Steen, har sedan gjort karriär som historiker. Att använda sig av 

just den C-uppsatsen menar jag inte är något nämnvärt problem således. 

Metod
Den  metod  som  har  använts  är  klassisk  arkivmetod.  Utgångspunkten  är 

förbrytarporträtten över anarkister och sedan har jag försökt spåra personerna på olika 

sätt. Jag skapade ett formulär där det fylldes i de uppgifter som jag försökte ta reda på (se 

bilaga I). Formuläret innefattade uppgifter så som namn, födelsedatum, nationalitet och 

födelseort,  vilket  brott  som begåtts,  vilket  år  och  datum som de  blivit  gripna,  vilka 

kumpaner de hade, vilken dom de fick med mera. Högst upp i vänstra hörnet klistrades 

även ett foto på var och en upp. Det första som gjordes var således att studera de porträtt 

som fanns. Totalt inom kategorin anarkister fanns 111 personer. I det tillhörande registret 

fanns de flesta av gruppen med 48 personer med och med hjälp av registret gick det att i 

bästa fall få fram ett datum som hörde till personerna, i en del fall exakt år, i merparten 

bara  ett  tidsspann,  antingen  1898-1902  eller  1903-1907.  I  registret  fanns  även  två 

personer som inte återfanns på någon av bilderna. Dessa två har jag inte gått vidare med 
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då min utgångspunkt har varit just porträtten.

När jag senare i arbetet upptäckte att det fanns information på baksidan hjälpte det 

mig att bland annat få årtal till en betydligt större andel personer. Dock är det 15 personer 

som det inte har gått att säkerställa något år på, drygt hälften av dessa finns det ingen som 

helst hänvisning till år på.

Utifrån dessa uppgifter började jag gå igenom brottmålsdiarium för gällande år. I 

dessa förekommer alla personer som har blivit  gripna eller anmälda för något brott.31 

Även de som blev frisläppta direkt och som inte ledde till någon rapport återfinns i denna 

bok. I de fall där de stod med i brottmålsdiariet blev nästa steg till brottmålsrapporten. 

Jag har även gått igenom rapportdiarium för åren 1899-1907 och 1909, detta för att vissa 

händelser kan gå till rapport direkt, utan att gå via brottsmål. Utöver att gå igenom de 

olika handlingar gällande brott har jag även spårat personerna genom Rotemansarkivet. 

Rotemansarkivet  är  en  sammanställning  av  alla  personer  i  Stockholm  som har  varit 

mantalsskrivna under gällande tid. I och med att samtliga av de anarkister som jag har 

studerat inte har svenskt ursprung så har jag även gått igenom lösdriveriregistret som 

polisen förde. Anledningen till detta är att de som inte hade en fast bostad och arbete 

betraktades  som lösdrivare,  vilket  är  något  man  kan  antaga  att  politiska  flyktingar  i 

Sverige skulle kunna bli. Även polisens register över bostad för utlänningar, där det fanns 

en  egen  bok  enbart  för  italienare,  har  jag  gått  igenom.  Den  bok  som  tog  upp  alla 

utlänningar förutom italienare fanns dock bara för år 1901. Det jag har gjort är således att 

söka efter alla möjliga spår som dessa personer kan ha lämnat efter sig i Sverige. 

I ett fall har jag även gått in och läst nyhetsartiklar som berörde den händelse som 

en grupp anarkister varit inblandade i. Detta har gett en mer målande beskrivning av vad 

som har skett. Mitt huvudsakliga material är dock de olika kvarlevor som personerna har 

gett i kriminalavdelningens arkiv. 

Det är framförallt två grupper som jag kommer att fokusera på. Den ena är den 

stora  italienska grupp anarkister  som har  återfunnits  bland polisens  bilder  under  hela 

perioden 1899-1907, med fokus på åren 1899-1900. Den andra grupp jag kommer att 

fokusera på är den grupp med ryska anarkister från 1909. Det är denna grupp som jag har 

fått fram mest information om. Det finns dessutom så mycket material om dessa att jag 

inte  har  kunnat  ta  del  av  allt.  Det  finns  en  hel  dossier  på  flera  hundra  papper  med 

anteckningar från undersökningen, brev som skrivits av och till de misstänkta med mera. 

Dessa har jag på grund av avgränsning och tidsbrist inte kunnat gå igenom noggrant. Jag 

har bara haft möjlighet att bläddra igenom och läsa valda delar. 

31 Järbe1975:104
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Analysredskap
Det är två typer av analysredskap som kommer att användas. Det ena är de två centrala 

begreppen ”anarkist” och ”terrorist”. Det andra är en rad olika hypoteser som kommer 

användas för  att  analysera materialet  på ett  strukturerat  sätt.  Hypoteserna kommer att 

fokusera  på  Stockholmspolisen  och  de  upprättade  förbrytarporträtten  och  de  centrala 

begreppen kommer att fokusera mer på den diskurs som begreppen används. Att använda 

två centrala begrepp i kombination med hypoteser istället för en teori är ett medvetet val 

som jag har gjort. Anledningen till detta är att jag vill behålla fokuset på det som är min 

uppsats innehåll och inte hamna för mycket i teoriernas värld. 

Centrala begrepp

Begreppen  ”anarkist”  och  ”terrorist”  användes  under  den  här  tiden  synonymt  med 

varandra enligt den litteratur som finns på området. Jag vill se om det är något som man 

kan utläsa ur min underökning också.  Begreppet anarkist betyder en person som hör till 

anarkismen, vilket i sin tur betyder ”uppfattning som vill avskaffa statsmakten och införa 

anarki”32 och anarki definieras ”upplösning av samhällsordningen, laglöshet”33. Detta är 

begreppet anarkist officiella betydelse. 

Begreppet terrorist  betyder en person som sysslar  med terror, vilket definieras 

som ”skräckvälde  […]  våldsmetoder  använda i  politiskt  syfte  o.d.”.  34 Utifrån dessa 

begrepp kommer jag att analysera undersökningen för att se vad det egentligen var man 

menade med brottskategorin anarkist.

Hypoteser
De tre hypoteser som jag har ställt upp som jag ska pröva i den här uppsatsen är:

1. Det fanns en stor grupp kriminella och internationella anarkister i Stockholm som 

begick många anarkistklassade brott där.

2. Stockholm uppfattades  som en frizon för  anarkistiska flyktingar  där  de  kunde 

begå brott.

3. Stockholmspolisen  var  rädda  för  att  internationella  anarkister  skulle  slå  till  i 

Stockholm och kartlade då dessa,  även fast  de inte med säkerhet  befann sig i 

landet.

32 Svenska akademin, Svenska akademins ordlista över svenska språket (1998) Norstedts: Stockholm S.19
33 Ibid
34 Svenska akademins ordlista 1998:916
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Tidigare forskning
Den  anarkistiska  historien  är  inte  särskilt  väldokumenterad.  Det  finns  stora  brister  i 

historieskrivningen och få har intresserat sig för den. Det finns en del som tar upp det 

sena 1800-talets anarkistiska terroristvåg, men då som ett kapitel eller avsnitt i en längre 

redogörelse för terrorismens historia. Ett exempel på detta är den populärhistoriska boken 

Terrorismens historia av journalisen Björn Kumm. De som ändå har gett sig in på att 

skriva anarkismens historia är framförallt historiker som själva ser sig som anarkister, 

som George Woodcock och Max Nettlau. 

Den  person  som  har  skrivit  den  mest  gedigna  historiska  skildringen  av 

anarkismens  är  historikern  George  Woodcock.  Han  har  skrivit  boken  Anarkismen- 

Omstörtande nihilism eller fredlig idealism? som utkom på 1960-talet. Woodcock är själv 

anarkist,  men  hör  till  den  pacifistiska  delen  av  anarkiströrelsen,  vilket  gör  att  hans 

redogörelse för den terroristiska anarkismen under sekelskiftet måste läsas med detta i 

åtanke. Han beskriver hur anarkiströrelsen har sett ut på olika håll i världen och dess 

utveckling och förändring. Boken är uppdelad i två delar, den första delen handlar om 

anarkismens idéer, den andra delen handlar istället om praktik och de rörelser som har 

funnits.  Fokus är  på de rörelser  som har  funnits  i  de fyra länder  som har haft  störts 

anarkiströrelser: Frankrike, Italien, Spanien och Ryssland. 

James Joll är en annan historiker som, bland annat, har skrivit om anarkismens 

historia.  Detta  i  boken  The Anarchists även den från 60-talet,  1964 närmare bestämt. 

Boken  tar  upp  både  teori  och  praktik,  det  kapitel  som  hör  mest  till  mitt  ämne  är 

”Terrorism and the Propaganda by the Deed”. Propaganda by the deed, eller handlingens 

propaganda på  svenska,  är  något  som var  mycket  centralt  under  den  här  tiden inom 

anarkiströrelsen.  Handlingens  propaganda betydde många gånger  bombattentat.  Syftet 

var att förändra samhället i grunden, inte att förbättra det lite grann. De handlingar som 

skulle utföras skulle vara av det slaget att reella förändringar skedde. Det innebar att man 

ofta gav sig på olika symboler för det rådande samhället, så som regenter. 

Historikern  och  anarkisten  Max  Nettlau  har  i  sin  historieskrivning  framförallt 

koncentrerat sig på att samla ihop material från anarkismens tidiga historia och framåt, 

vilket  innebär fram till  hans död på 1940-talet.  Hans bok  Anarkismen genom tiderna 

bygger  på  detta  material.  Nettlau  har  koncentrerat  sig  på  alla  de  skrifter,  pamfletter, 

flygblad, böcker och tidningar som anarkister, kända som okända, har lämnat efter sig. 

Utgångspunkt är således hur olika anarkistiska teorier har sett ut och vad som skiljer de 

olika tänkarna, grupperna och länderna åt. Nettlau försöker även att särskilja vad som är 

unikt för olika länders anarkiströrelser. Nettlau förespråkar en anarkism som bygger på 

lokala förhållanden och menar därför att anarkismen ska se olika ut i olika länder och 
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områden.35 Nettlau  hymlar  inte  med  sina  anarkistiska  åsikter  och  menar  att  såväl 

kapitalism som bolsjevikisk auktoritarism kommer leda till  mänsklighetens undergång 

och att det är en ”internationell frihetlig socialism med alla de nyanser som kan betingas 

av lokala förhållanden” som kommer rädda mänskligheten.36 

Den svenska anarkiströrelsen från den här tiden är väldigt lite utforskad. Eftersom 

den  här  uppsatsen  tar  utgångspunkt  från  förbrytarporträtt  av  anarkister  från 

Stockholmspolisen  så  är  det  bra  att  beröra  hur  det  såg  ut  på  hemmaplan  gällande 

anarkister, även om de anarkister på bilderna inte var svenskar och hörde till den rörelsen. 

I  och  med  att  anarkiströrelsen  hör  samman  med  arbetarrörelsen  är  det  ofta 

arbetarrörelsens historia som berättas. Lennart Steen, som 1989 skrev en C-uppsats om 

Hinke Bergegren37, tar fasta på att problemet med den historieskrivning som finns om 

arbetarrörelsen i Sverige är att den är skriven av socialdemokrater om socialdemokrater.38 

Om  man  då  vill  läsa  om  den  anarkistiska  oppositionen  som  fanns  inom 

Socialdemokraterna under deras tidiga historia så kommer man att få en vinklad bild. 

Detta är ett exempel på vad man brukar klassa som att vinnaren skriver historien. 

Ett  undantag  gällande  den  anarkistiska  historieskrivningen  i  Sverige  den 

historiske professorn Lennart K. Perssons bok  Syndikalismen i Sverige 1903-1922 som 

utkom första gången 1975. Syndikalismen har sin utgångspunkt i anarkismen, och som i 

exempelvis Frankrike kallas den för anarcho-syndicaliste. I det inledande avsnittet är det 

framförallt syndikalismens utveckling i Frankrike som det fokuseras på. Boken tar upp 

den idéutveckling och den organisationsutveckling som har skett i Sverige och hur den 

kom att mynna ut i bildandet av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation, vilket är 

den syndikalistiska fackföreningen som lever kvar än i dag. 

Under  den  tidsperiod  som  är  aktuell  för  den  här  uppsatsen  så  är  det 

Ungsocialisterna som är de som representerar den anarkistiska tanketraditionen i Sverige, 

med ovan nämnda Hinke Bergegren i spetsen. Till sommaren i år, 2010, kommer SAC ut 

med  en  jubileumsskrift  om  fackförbundets  historia.  Detta  i  och  med  deras  100  års 

jubileum som inträffar i år. 

Att  hitta  någon  modern  forskning  om  de  anarkiströrelserna  som fanns  under 

sekelskiftet 1900 har varit betydligt svårare. Det verkar som att det inte är ett populärt 

ämne, förutom att nämna det i förbifarten när det gäller att beskriva terrorismens historia. 

Richard D. Sonn presenterar dock i boken Anarchism, utkommen första gången 1992, en 

genomgång av anarkismen såväl som en  nytolkning av anarkismen och dess historia. 

35 Nettlau 1954:261
36 Nettlau 1954:262
37 Hinke Bergegren var den mest kända anarkisten under sekelskiftets Sverige. Han var en av 
förgrundsgestalterna inom Ungsocialisterna och chefredaktör för tidskriften Brand och blev känd för att ha 
sagt att lite ”småmord” mår politiken bra av. 
38 Steen 1989:15
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Något bör också nämnas om den forskning som gäller polisen i Stockholm under 

sekelskiftet 1900. Jag har inte funnit någon forskning som handlar om polisens spaning 

efter  politiskt  motiverade  kriminella  under  den  här  tiden.  En generell  genomgång av 

Stockholmspolisens  historia  utgör  Bengt  Järbes  bok ”Stockholmspolisen förr  och nu” 

från 1975. Boken går kronologiskt igenom hur arbetet var upplagt och vilka förhållanden 

som gällde. Det framgår att det fanns ett internationellt samarbete mellan vissa länder, 

framförallt  de  nordiska,  men  även  med  Tyskland.  Detta  skedde  genom att  man  från 

svenskt håll skickade ut tidningen ”Polisunderrättelser” med information om kriminella 

ärenden.39 Det finns mer forskning kring polisarbete och jakten på kriminella, men jag ser 

denna uppsats som en del i den anarkistiska historieskrivningen och nöjer mig med ovan 

presenterade forskning. 

Det område och den inriktning som den här uppsatsen tar är, vad jag kan finna, 

helt unikt. Det har inte tidigare gjorts någon fördjupande undersökning som handlar om 

polisens definition av anarkism och det faktum att  de sammanställde förbrytarporträtt 

över anarkister. 

39 Järbe 1975:104
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Jakten på anarkister
Rädslan för anarkister var vida spridd i Europa. I Stockholm arbetade man med denna 

jakt och kartläggning av anarkister. Den här delen kommer att utgå från de frågor som 

presenterades i frågeställningen, dessa kommer vara ledande för den tolkning jag gör. 

Undersökningen kommer inte att presenteras i sin helhet, utan kommer att fungera som 

illustrerande exempel. För att läsa något om samtliga personer finns en sammanställning 

av samtliga misstänka anarkisterna som bilaga (Bilaga III och IV). En analys kommer 

sedan att ta vid utifrån de centrala begreppen anarkism och terrorism och de hypoteser 

som jag tidigare har presenterat.

Hur fick Stockholmspolisen information om de misstänkta anarkisterna?

Den information som Stockholmspolisen hade i sina ägor kom från olika håll. På de flesta 

av  bildernas  baksidor  stod  det  information  om  när  och  var  de  hade  skickats  till 

Stockholmspolisen. I registret över fotografierna, där även andra brottskategorier fanns 

med, framgick det att de flesta av anarkisterna inte hade några tillhörande plåtnummer. 

Att  en  bild  har  ett  plåtnummer  betyder  att  det  är  Stockholmspolisen  som  har  låtit 

fotografera personerna och att ett visst nummer hör till en viss bild. Att majoriteten av 

anarkisterna inte hade detta plåtnummer betyder att endast tio av anarkisterna fotats av 

polisen i Stockholm, medan de övriga fotografierna inkommit till polisen på andra sätt. 

Vidare finns det inga spår av anarkisterna i Stockholmspolisens brottsregister, förutom 

gällande en grupp ryska anarkister från 1909 och en person till.40 I brottmålsdiarierna för 

åren  1899-1907  finns  inte  ett  spår  av  någon  av  anarkisterna  på  fotografierna.  De 

skrivelser som fotona och informationen har kommit med har inte gått att finna.41 Det kan 

vara så att dessa skrivelser i stort sett enbart bestod av det som sedan monterades upp på 

arken, så att spara dessa bland inkomna skrivelser hade varit omöjligt.

På  strax  under  hälften  (21  stycken)  står  det  uttryckligen  att  informationen  är 

skickad från  olika  länder,  framförallt  Ungern  och  Tyskland,  se  tabell  i  Bilaga  II  för 

fördelning av antal  personer per avsändarland.  På tio av baksidorna är  informationen 

skriven på tyska så man kan anta att informationen är skickad från Tyskland, eller något 

annat tyskspråkigt land. Ytterligare tio personer har befunnit sig i Sverige och enbart i 

fallet med en, av dessa Generoso Maria Bagiardi di Ferdinando Baldassare42, verkar det 

som att informationen om honom, utan bild, har kommit inskickat. Detta för att det i 

rapporten om honom framgår det att han var efterspanad och blev förhörd i november, 

40  Rapportjournal 1900 4 gv A nr 2155 och Rapportjournal 1909 3 gv nr 308
41 Inkomna skrivelser till B.D. I & II och Inkomna skrivelser från myndigheter
42 Se mer om Baldassare på s. 26
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medan det  på hans fotobaksida hänvisas till  ett  protokoll  från oktober.43 Dock är det 

Stockholmspolisen  som  har  fotat  honom  eftersom  bilden  har  ett  plåtnummer. 

Fotograferingen  bör ha skett i november, och då har hänvisningen till protokollet från 

oktober skrivits in i efterhand. 

Informationen kommer således från olika polismyndigheter runt om i Europa. Om 

det är information som skickades allmänt till alla polisstationer i Europa eller om det var 

specifika meddelande just till Stockholm har jag inte funnit något svar på. Många av de 

italienska anarkisterna bland förbrytarporträtten hade informationen kommit från Ungern, 

som då hörde till  dubbelmonarkin Österrike-Ungern,  vilket gränsade till  norra Italien. 

Hur det kan komma sig att ungerska myndigheter hade så pass bra kontroll på italienska 

anarkister har jag inte funnit några svar på. Den litteratur som jag har funnit om den 

ungerska  anarkismen  består  av  ett  verk  vid  namn  Anarchism  in  Hungary44,  denna 

fokuserar  dock  framförallt  på  anarkistiska  teorier  och  olika  grupper  och  personers 

uppfattningar gällande olika frågor. Tyvärr saknas information om hur ungerska staten 

behandlade anarkisterna i landet. Dock har det framgått att landets anarkiströrelse under 

slutet av 1800-talet tvingas gå under jord på grund av statliga förföljelser, som var svar på 

olika  attentat  och  terroraktioner.45 Även  en  del  anarkister  från  detta  område återfinns 

bland polisens förbrytarporträtt.46 Detta är inte förvånande då många flydde landet undan 

förföljelse.47 Rörelsen utsattes för hårda repressalier och särskilda lagar infördes. Under 

en period 1884 var Wien satt i undantagstillstånd på grund av detta.48 

Informationen spreds genom olika skrivelser skickade från olika polismyndigheter 

runt om i Europa. Detta var inget unikt för kategorin anarkister, utan det finns bevarade 

efterlysningsskrivelser gällande olika personer i polisens sparade material.49

Vilken information om anarkisterna var det som spreds?

Den information som spreds om de misstänkta anarkisterna innehöll så gott som alltid två 

uppgifter, namn och fotografi. I fotoregistret fanns dock två personer som inte återfanns 

bland bilderna.50 Utöver det var ålder oftast en information som gavs, även födelseort och 

yrke var frekvent förekommande. Bilderna hade framförallt en signalementsfunktion och 

baksidorna hade ofta förtryckta fält med punkter om hårfärg, längd, speciella märken så 

som ärr och tatueringar. Det fanns aldrig någon information om vilka brott de begått eller 

43 Se Rapportjournal 1900 gv 4 A nr 1760 och Baldassares fotobaksida
44 Bozóki, András & Sükösd, Miklós (2006) Institute of Habsburg History: Budapest
45 Nettlau 1954:293
46 Adolf Brylieki, Leopold Franta, Anton Kubricek och Josef Davorak
47 Woodcock 1964:351
48 Woodcock 1964:351
49 Inkomna skrivelser till B.D. I & II och Inkomna skrivelser från myndigheter
50 Se Register till fotografier 1898-1907, Josef Kubicek och Roberr Abinno Frity Stelter
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misstänkts ha begått. Det var enbart på tre foton som ordet anarkist stod med.51 På övriga 

får man anta att informationen kom skickad med något tillhörande brev där det stod i vart 

fall att de klassades som anarkister och kanske även vad de hade gjort.  På något sätt 

måste  Stockholmspolisen  ha  fått  reda  på  att  dessa  personer  misstänktes  vara  just 

anarkister.

Hur dokumenterades informationen?

Den  information  om  anarkister  som  Stockholmspolisen  hade  var  förbrytarporträtten. 

Detta var en sammanställning av den information som de fick inskickad och som de 

själva kom i kontakt med. På framsidan av arken fanns bild/bilder på varje person med 

namnet skrivet under. I vissa fall stod även födelseort, födelsedatum och yrke med. På 

baksidan  fanns  i  många  fall  information  om  var  bilderna  kom  inskickade  ifrån  och 

signalementsbeskrivningar. Hur arken förvarades eller användes i det vardagliga arbetet 

har  jag  inte  funnit  någon  utförlig  information  om.  Förbrytarporträttssamlingen  eller 

förbrytarporträttsalbumet som det också kallades användes i jakten på kriminella.52 Men i 

vilken utsträckning det gällde specifikt för de misstänka anarkisterna är okänt. Det kan 

även tyckas konstigt att viktig information om personerna stod på baksidan och man var 

tvungen att med precision föra ut bilderna ur arken för att ta del av den informationen. 

Vilka var personerna man hade information om?

Den bild som har framkommit av anarkisterna på förbrytarporträtten visar att de består av 

män på flykt från sina hemländer, medelåldern bland de var drygt 30 år53, med en klar 

hemvist  i  arbetarklassen.  För  att  gå  in  djupare  på  dessa  ovan  nämnda  faktorer  kan 

följande framföras. 

Av de undersökta personerna fanns det enbart en kvinna med, detta var den 18-

åriga Vanda Helene Nathalie Sachsen. Hon hävdade själv att hon inte hade något med de 

revolutionära idéerna att göra och det fanns heller inga bevis för detta. Hon var i landet 

för att gifta sig med sin fästman, som var en av de andra misstänkta anarkisterna, som var 

uttalad  revolutionär.  Bland  de  övriga  63  bilder  som  jag  inte  har  kunnat  studera 

noggrannare har det funnits tre kvinnor, varav minst en var hustru/släkt till  en annan 

misstänkt anarkistisk man. Att kvinnor var klart underrepresenterade bland anarkisterna 

finns  även  dokumenterat  i  litteraturen.  Alla  kända  attentatorer  har  varit  män,  med 

51 Se Garmelo d Salvatore Cassia, Genitore Guiseppe Dignoli och Pasquale
52 Järbe 1975:104
53 Detta räknat både med de som bara har uppskattad ålder och med de med exakta årtal, 30.9 respektive 
30.5
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undantag  för  flertalet  i  Ryssland.54 Dock även  där  med  en  klar  majoritet  män.  Även 

anarkistiska  teoretiker  har  framför  allt  varit  män.  Detta  är  dock  inget  som  är 

symptomatiskt för anarkiströrelsen, utan något som var generellt under den här tiden och 

i mångt och mycket även idag. Det är snarare så att det faktum att ryska kvinnor var 

representerade i rörelsen där som sticker ut och är det ovanliga. 

Att  personerna var på flykt från sina hemländer får man antaga i  och med att 

polismyndigheter runt om i Europa tros ha skickat detta material till polisen i Stockholm. 

Även  i  och  med  att  informationen  är  skickad  från  andra  länder  än  de  länder  som 

personerna kommer ifrån i många fall tyder på detta, som informationen om många av 

italienarna som är skickat från Ungern. 

I ett fall har även en av personerna bland förbrytarporträtten troligtvis återfunnits i 

litteraturen om anarkiströrelser från den här tiden och han var på flykt från sitt hemland.55 

Denna person är Paul André Reclus, född i Nevilly-ser-Seine i Frankrike. Hans yrke var 

civilingenjör och han var år  1899 41 år gammal.  På bilden står ett  datum som säger 

23.12.93. Informationen med tillhörande foto kom med skrivelse från Frankrike den 10 

april 1899. Detta kan eventuellt vara brorson till den kände Élisée Reclus som var en 

känd anarkistisk teoretiker under 1800-talet, även Pauls far var en anarkistisk teoretiker 

vid namn Elie. I augusti 1894 genomfördes en stor rättegång i Frankrike mot en grupp 

kända  anarkister,  däribland  Paul  Reclus.  Han flydde dock utomlands  och  kunde inte 

dömas.56 Paul Reclus levde även en tid i Belgien.57 I och med att det på bilden står ett 

datum drygt ett halvår innan rättegången och att det finns dokumenterat att han flydde så 

bör det vara samma Paul som nämns i den anarkistiska litteraturen som återfinns bland 

Stockholmspolisens förbrytarporträtt. 

Åldern  på  personerna  varierar  från  18  år58 till  58  år.59 Både  medel  och 

medianåldern var  30 år. Det  var  dock många som var runt  25 år, så  som italienarna 

Genitore Guiseppe Dignoli som var 24 år gammal och Antonie Spazzacanpagna som var 

26 år. En av dessa i övre medelåldern var Adolf Brylieki från Krakou med sina 48 år. De 

misstänkta anarkisterna fanns således i  ett stort  spektrum av åldrar. Samtliga är i den 

åldern  då  många  antingen  börjar  bilda  familj  eller  redan  har  stadgat  sig,  men några 

uppgifter om civilstånd finns i det flesta fall inte. Den ryska gruppen som är de enda, med 

få undantag, där det finns någon mer information om, framgår det att flera av dem har 

familjer.  Menscher  Tobelis  och  Karl  Serschan  var  gifta,  men  deras  fruar  befann  sig 

54 Bodin 2002:146
55 Se till exempel Woodcock 1964:256
56 Joll, James, The Anarchists (1964) Eyre & Spottiswoode: London  S.133
57 Nettlau 1954:258
58 Vanda Helene Nathalie Sachsen
59 Jean Baptiste Traverto
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hemma i Ryssland.60 Även August Kirschbaum och och Vanda Helene Nathalie Sachsen 

planerade att gifta sig med varandra i Stockholm.61 Pavel Felixoff Pruss, som var ogift, 

fick ett barn med en rysk kvinna när han bodde i Sundbyberg. Hon reste sedan tillbaka till 

Ryssland med barnet.62 I och med att de enda som det finns uppgifter om civilstånd är det 

ryska  gruppen  går  det  inte  att  uttala  sig  om  de  är  representativa  för  de  misstänkta 

anarkisterna. Så hur det såg ut med de andra personernas eventuella familjeåtaganden 

finns inga uppgifter om.

I de fall som yrken är preciserade är det framförallt arbetaryrken som presenteras. 

Personerna är gruvarbetare, skomakare eller rätt och slätt arbetskarl. Det finns även ett 

flertal med yrkestiteln fajansarbetare och det snarlika porslinsarbetare, nämligen Wilhelm 

Pieete, Jules Scaraceriaux, Karl Grimm och Eduard Chatrÿ. Några få personer har dock 

mer  kvalificerade  yrken  så  som  civilingenjör63 och  agent64.  I  fallet  med  de  ryska 

anarkisterna framgår det även hur svårt det var för dem att få arbete i sitt nya land, trots 

att flera av de har olika former av yrkesutbildning.65 

Man kan således konstatera att dessa personer inte sticker ut särskilt mycket från 

mängden. De var i yngre medelåldern och de var arbetare, så som de flesta var. Vad som 

fick just dessa personer att anamma den anarkistiska läran går inte att svara på. Det är 

heller inte säkerställt att de faktiskt var anarkister eller ens revolutionärer. Vad de har 

gjort,  eller  misstänkts  gjort,  för  att  förtjäna  att  förevigas  bland  Stockholmspolisens 

förbrytarporträtt vet vi inte, förutom när det gäller den ryska gruppen. 

Varför  var  det  personer  från  just  dessa  länder  som  fanns  bland 

förbrytarporträtten?

I mitt material har det framkommit att en stor del av personerna var italienare. Av 48 

personer var 17 med säkerhet från Italien, 4 med stor sannolikhet från Italien,  8 från 

Ryssland och de övriga 19 personerna kom från olika delar av Europa.66 De åtta ryska 

anarkisterna är dokumenterade från 1909 medan övriga är mellan 1899-1905, så inom det 

tidspannet var italienarna i klar majoritet. I den litteratur som berör den internationella 

anarkismen och framförallt den italienska framgår det att under den här tiden fanns det 

stora grupper av italienska anarkister som lämnat landet på grund av hårda repressalier 

från polis och stat, vilket beskrevs i bakgrunden. Den tidigare omnämnda Bava-Beccaris 

60 Rapportjournal 1909 3 gv nr 308:313f
61 Rapportjournal 1909 3 gv nr 308:321
62 Rapportjournal 1909 3 gv nr 308:324
63 Paul André Reclus
64 Franceois Widemar och Edvard August Ornet
65 Rapportjournal 1909 3 gv nr 308
66 Se Bilaga II och se även fotografierna och dess baksidor på Stadsarkivet
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massakern från 1898 kan också ha spelat en stor roll i varför det var så många italienare 

på flykt. Det kan även förklara varför det åren 1899 och 1900 var så många personer 

bland förbrytarporträtten och framförallt då italienare. Under de två åren fanns det 15 

personer varav 10 var italienare bland porträtten, detta är fler än de följande fem åren 

tillsammans.67 De  italienska  anarkisterna  var  även  kända  för  sin  militans.  Detta 

sammantaget gör att det inte är konstigt att just denna grupp var överrepresenterade bland 

förbrytarporträtten. I Stockholm fanns även en stor italiensk minoritet som polisen höll 

under extra uppsikt. I rapportjournalerna över åren 1903 och 1904 fanns det en speciell 

rubrik i registret för italienare. Dock var ingen av de som påträffades där någon av de 

undersökta misstänka anarkisterna. Två av de från förbrytarporträtten som bevisligen har 

befunnit sig i Sverige var även just italienare.68

I  Ryssland efter  revolutionen 1905 var det många revolutionärer som lämnade 

landet i och med revolutionens misslyckande. Att några då hamnade i Sverige är därför 

inte  förvånande.  Stockholmspolisen  konstaterar  genom  sin  övervakning  av 

Ungsocialistmöten att 1906 befann sig drygt 60 ryska flyktingar i Stockholm.69 Polisen 

hade noggrann kontroll över dessa personer och det ledde till att de kunde gripa några ur 

gruppen med de ryska anarkisterna redan innan tsaren kom på besök (läs mer om denna 

händelse från sidan 30 och framåt). Om Stockholmspolisen genom sitt preventiva arbete 

faktiskt stoppade ett tsarattentat kan man inte veta. 

Vad finns det för koppling mellan de misstänkta anarkisterna och Stockholm?

Det är enbart i ett fåtal fall som det har hittats några dokumenterade kopplingar mellan de 

misstänkta anarkisterna på förbrytarporträtten och Stockholm.  

Den första av dessa personer är Generoso Maria Bagiardi di Ferdinando Baldassare, 

född i Toscana i Italien. Hans yrke var kock och han var 46 år gammal då han förhördes 

av polisen år 1900. Fotot var taget i Stockholm och hade plåtnummer 2155. På baksidan 

av  hans  foto  fanns  följande  skrivelse:  ”Prot.  d.  14/10  1900  (oläsligt)  86.3  (oläsligt) 

164.7”. Något protokoll från detta datum har inte återfunnits och vad siffrorna hänvisar 

till är okänt. Han finns inte med i Rotemansarkivet så han har inte varit mantalsskriven i 

Sverige. Bland polisens rapportjournaler finns det tre inlägg om Baldassare. I den första 

rapporten kan man läsa om honom: 

På särskild fråga, om han blifvit utvisad från Italien, förklarade Baldassare, att han begifvit 
sig  derifrån  på  grund  af  ”sina  affaärer”;  tilläggande  att  han  icke  i  Italien  fullgjort  sin 
värneplikt och derför, om han dit återvände, hade att befara flera månaders fängelse; att han 

67 Se Bilaga II, tabell 1 och 3
68 Generoso Maria Bagiardi di Ferdinando Baldassare och Ernesto Romantini
69 PM från Anteckningar rörande möten 22 februari 1906
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ej heller blifvit utvisad ut något annat land; att han aldrig haft något eget hem; att han vore 
ogift; att han vore socialist; att han farit omkring i verlden, så att, om han derom skulle 
lemna berättelse, det skulle blifva ”en hel roman” och fordrades kartor för att utvisa, hvar 
han hade dragit fram; samt att han härunder haft anställning som kock del å restauranter och 
dels å fartyg.70

Han har således lämnat sitt hemland Italien och levt ett omkringflackande liv. Han har 

vistats i USA i drygt 10 år och då gått under namnet George Baldy.71 I USA har han 

framförallt  arbetat  som kock, men han har även skrivit  artiklar  för olika socialistiska 

tidningar, något han även gjort under sin pågående resa runt om i Europa. Han var även 

drygt 15 år tidigare redaktör för en socialistisk tidning i Italien där han blev dömd för en 

av artiklarna, han lämnade dock landet istället för att betala straffet på 2000 lires.72  Han 

avvisar  dock  bestämt  att  han  var  anarkist.  ”På  direkt  fråga,  om  han  vore  anarkist, 

förklarade  Baldassare,  att  han  icke  vore  anarkist  och  icke  kände  eller  stode  i  något 

förhållande till anarkister.”73 Baldassare hade via Sundsvall kommit till Stockholm och 

hade under sin Stockholmsvistelse befunnit sig på Serafimerlasarettet. När han väl blev 

utskriven därifrån fattades ett beslut att utvisa honom ur landet på grund av lösdriveri. 

Han  blev  eskorterad  till  staden  Alo  i  Italien  och  där  överlämnad  till  de  italienska 

myndigheterna.74 I  en  sista  rapport  framkommer  det  att  han  överlämnats  till 

myndigheterna.75

Baldassare är således unik hitintills i och med det faktum att han bevisligen har 

befunnit sig i Sverige. Han hävdar dock att han inte var anarkist, utan socialist och hade 

ingenting  att  göra  med anarkister. Det  framgår  även att  han  inte  har  gjort  någonting 

brottsligt i Sverige, förutom att driva runt planlöst. Några anarkistiska, revolutionära eller 

socialistiska brott, vad nu det kan vara, har han inte begått inom landet. Han blev heller 

inte utvisad på grund av sin eventuella politiska hemvist, utan för lösdriveri. I rapporten 

framgick det inte uttryckligen om Baldassare var efterlyst från hemlandet. Men i och med 

att polisen ändå hade information om honom och uttryckligen frågade honom om hans 

politiska tillhörighet kan man tro att de visste om att han var efterlyst från sitt hemland. 

Det datumet som stod på baksidan av hans foto, 14 oktober var drygt en månad innan 

polisen fann honom i Stockholm, vilket kan tyda på att protokollet anser en skrivelse om 

honom från utlandet. Det kan även vara så att  i  och med att  det fanns en stor grupp 

emigrerade italienska anarkister runt om i Europa så var anarkistsympatier något som 

Stockholmspolisen alltid förhörde sig om. 

Den andre person som har lämnat spår efter sig i Stockholm är Ernesto Romantini 

70 Rapport 4 gv A 1900 s. 1763
71 Rapport 4 gv A 1900 s. 1763
72 Rapport 4 gv A 1900 s. 1764
73 Rapport 4 gv A 1900 s. 1764
74 Rapport 4 gv B 1900 s.2115
75 Rapportdiarium 1900 s. 564
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som var född i Torano Nuovo i Italien. Han var 30 år gammal det år då han står inskriven 

i fotoregistret, vilket var år 1901. Hans yrke var musiker, närmare bestämt positivhalare. 

Han är den enda av de undersökta anarkisterna som har varit mantalsskriven i Stockholm. 

Han blev kyrkoskriven år 1900 och kom till Sverige i maj månad samma år. Under drygt 

ett år 02-03 var han bortrest men återkom i juni 1903. Han var ogift och inneboende eller 

anställd hos familjen Rossi. Han uppges även höra till den katolska församlingen.76 Han 

återfinns  även  i  bostadsrullorna  över  italienare  som  polisen  har  uppfört.77 Någon 

information om hans eventuella anarkistiska inriktning står inte att finna. Han finns inte 

med  i  brottmålsdiariet  under  tidsperioden  1899-1907  och  det  finns  ingen  vidare 

information om vare sig brott eller politisk övertygelse.

De  sista  som har  lämnat  efter  sig  avtryck  i  Stockholm är  en  grupp  politiska 

flyktingar från Ryssland som blev gripna för att de misstänktes begå ett attentat mot den 

ryske  tsaren  som  var  på  besök  i  Stockholm.  Mer  om  dessa  kommer  längre  fram  i 

uppsatsen (sidan 30). Dessa personer hade bott i Sverige i mellan tre år till bara några få 

dagar. De kom från olika delar av det ryska riket och alla lärde känna varandra först i 

Sverige, förutom August Kirschbaum och Vanda Helene Nathalie Sachsen som kom från 

samma stad och planerade gifta sig i Stockholm.78

Det är således enbart vid tre tillfällen som det har gått att bevisa någon koppling 

till Stockholm, vilket gör kopplingen mellan de misstänkta anarkisterna och Stockholm 

svag.

Vad var polisens syfte med förbrytarporträtten av anarkister?

Att  tolka  vad  syftet  med  förbrytarporträtten  var  har  varit  svårt.  Generellt  för  alla 

förbrytarporträtt,  oavsett  brottskategori,  var  att  hjälpa  till  i  arbete  för  att  leta  efter 

efterlysta personer.79 Eftersom personerna på bilderna över anarkister bara i undantagsfall 

verkar ha befunnit sig i Stockholm är frågan varför Stockholmspolisen var på jakt efter 

dessa internationellt efterlysta anarkiststämplade personer. Det man kan konstatera är att 

polisens arbete med porträtten är relativt halvhjärtat. Det saknas mycket information, det 

finns inga  uppgifter  (borträknat  ryssarna)  om vad de  gjort  eller  misstänkts  för. Flera 

personer  saknas  i  registret  över  fotografierna.  Även  två  personer  som  finns  med  i 

fotoregistret saknas blad porträtten. Om man dessutom räknar in de 63 porträtt jag inte 

har kunnat använda mig av på grund av bristfällig information ter det sig än mer otydligt 

vad  som  var  syftet  med  samlingen.  Hur  det  kan  komma  sig  att  polisen  ändå 

76 Ur Rotemanarkivet: Ernesto Romantini
77 Bostadsrullor över italienare 1896-1907, nr 69
78 Rapportjournal 1909 3 gv nr 308
79 Järbe 1975:104
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sammanställde dessa ark? Det bör ändå ha varit så att de sammanställde dessa utifrån den 

information de hade att tillgå därför att de ansåg att detta var en grupp att ha extra koll på. 

Något som jag har försökt få klarhet i är om dessa ark med förbrytarporträtt är 

framställda vid den tidpunkt som informationen inkom om dem, eller om det är något 

som har skett i efterhand. Det finns tecken på att det är åt båda hållen. Det finns ett ark 

där 8 av 9 är från 1899, det nionde från 1900. Det finns även ett ark där samtliga sex 

personer är från 1900. Det finns även ett ark där samtliga är från 1909. I dessa fall är det 

således en enhetlighet som präglar monteringen av arken. Vidare finns det ett ark där 

personerna inte har specificerade årtal och samtliga är från 1898-1902. Sen finns det ett 

ark där samtliga tre personer är helt okända. På ett ark med bara två personer är ena från 

1904 och andra från 1905. På ett annat är det två från 1904 och det sista är okänt, vilket 

får  en  att  tro  att  även det  okända är  från 1904.  Slutligen finns det  två  ark med stor 

variation. På ena arket finns åren 1901, 1902, eventuellt 1904 och två inom spannet 1903-

1907 och en okänd. På det andra arket finns två från 1902, en från 1904, en från spannet 

1903-1907 och en okänd. Dessa två ark tyder på att  det  inte  finns någon ordning på 

porträtten och att de monterades upp på slump i efterhand. På det arket där en från 1901 

är med sitter hans foto längst ner i högra hörnet, medan det första, höst upp i vänstra 

hörnet, är från spannet 1903-1907. Det är således svårt att få någon bra uppfattning om 

när och på vilket sätt som dessa ark har färdigställts. Om de hade satts upp successivt när 

de kom in borde de präglas av en strikt ordning. Nu finns det istället både och. Det kan 

tyda på att det var en kombination. Åren 1899 och 1900 kan ha sammanställts först de 

gällande  åren,  eller  i  slutet  av  den  perioden.  Medan  de  andra  från  1901-1907 

sammanställts efter avslutad period. Detta kanske inte skedde förens de åtta ryssarna från 

1909 förevigades på förbrytararken. Att ge något svar på denna fråga är tyvärr omöjligt, 

men det är en intressant fråga att fundera kring.

Lyckades  Stockholmspolisen  stoppa  några  misstänkta  anarkister  från  att  begå 

brott?

Det finns ett exempel på hur polisens preventiva arbete mot anarkister gav resultat. Detta 

är i arbetet med att förhindra vad man trodde var ett planerat attentat mot den ryska tsaren 

som var på besök i Stockholm sommaren 1909. I slutet av juni var den ryska tsarfamiljen 

på besök i Sverige. Detta var en stor händelse och den svenska polisen var mycket måna 

om att skydda tillställningen. Sedan revolutionen i Ryssland 1905 fanns det många ryska 

revolutionärer och politiska flyktingar runt om i världen, så även i  Sverige. I Sverige 

utfärdades  ett  Kungligt  Cirkulär  den  27  april  1906  som  innebar  att  det  skulle  ske 
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övervakning av de ryska politiska flyktingar som fanns inom landet.80 

Samtliga personer i gruppen, utom en, Edvard August Ornet, blev gripna en eller ett 

par dagar innan tsaren anlände till Stockholm. I den tjugo sidor långa polisrapporten om 

de ryska anarkisterna står följande att läsa i dess inledning:

Det har  också  visat  sig  att  en del  af  dessa  Österifrån hit  komna personer  plägat  flitigt 
umgänge med här i staden befintliga anarkistiska element af landets egna undersåtar, af 
hvilkas en, tidningskolportören Adolf Hjalmar Wång, natten emellan lördagen den 26 och 
söndagen  den  27  sistnämnda  juni  i  Kungsträdgården  genom  revolverskott  bakifrån 
lönnmördade chefen för Kustartelleriet, generalmajoren Otto Ludvig Beckman samt gjorde 
mordförsök mot två andra män och omedelbart därpå själf afhänds sig lifvet.

Det  kunde  skäligen  befaras,  att  antydda  hit  inkomna  personer  i  förening  med  här 
befintliga anarkistelement ur landets egen befolkning skulle vid H.M. Kejsarens och H.M. 
Kejsarinnans av Ryssland tillkännagifna besök i Stockholm lördagen den 26 och söndagen 
den 27 nästlidne Juni begå något, som strede emot lag eller allmän ordning.

För den skull skärptes också, enligt order, polispersonalens verksamhet ytterligare af det 
ifrågasatta Kejserliga besöket.

Vid öfvervakandet av Kungl. Slottet iakttogs, att tvenne ryska undersåtar af ofvan angifna 
slag,  före  kemisten  Saul  Chain  Selzerovitsch  och  förre  skrädderiarbetaren  Menscher 
Tobelis, söndagen den 13 sistlidne juni månad infunno sig dersamstädes och begåfvo sig 
dels in i uppgången i vestra hvalfvet till aflidne H.M. Kung Oscar II:s våning, hvarjämte 
Selzerovitsch och Tobelis tillika vid förevisningen af slottet för allmänheten genomgingo en 
del af slottsrummen.

Det  misstänktes,  att  detta  Selzerovitschs  och  Tobelis’  besök  i  Kungl.  Slottet  skett 
uteslutande i orienterande och brottsligt syfte.

Med anledningen af hvad sålunda förekommit och på grund af andra omständigheter, som 
här nedan omförmäles, blefvo de anhållna:

Selzerovitsch onsdagen den 23 och Tobelis torsdagen den 24 sistlidne juni samt afförda 
till detektivstationen.

Samtidigt  med  Selzerovitsch  anhölls  med  honom  i  huset  n:o  6  Fridhemsgatan 
sammanboende ryske undersåten, förre folkskolläraren Karl Serschan, hvilken jämväl varit 
sedd ofta i sällskap med Tobelis och sålunda skäligen kunde misstänkas tillhöra samma 
band.81

Man kan således utläsa att polisen hade god övervakning över de politiska flyktingar från 

Ryssland som fanns i landet. Att det i polisrapporten skrivs om Hjalmar Wångs attentat 

mot general Otto Beckman och har det som ett bevis på personernas skuld kan ses som 

förvånande då personerna blev gripna flera dagar innan attentatet utfördes. Även Peter 

Breedis alias Fritz Girgensohn, August Kirschbaum och Wanda Helena Nathalia Sachen 

och Pavel Felixoff Pruss blev gripna, den 24 juni i Breedis fall  och den 25 juni i de 

övrigas fall. Även 8 andra personer greps, samtliga ryssar, men dessa släpptes på fri fot.82 

Den ende som blev gripen efter Wångs attentat var Edvard August Ornet, vilket skedde 

den 30 juni. De gripna ryssarna blev dock ingen medienyhet förrän Wångs attentat och 

först den 30 juni framkommer det i media att det fanns en koppling mellan ungsocialisten 

Hjalmar Wång och de ryska anarkisterna.83 Detta genom att Wång hade delat rum med 

Pruss under en tid. Det framgår då i artikeln att denne Pruss saknas.

80 Rapportjournal 1909 3 gv s. 308ff
81 Rapportjournal 1909 3 gv s. 308ff
82 Brottmålsdiarium 1909 nr 1400
83 Dagens nyheter, Mördaren Wångs efterlämnade papper funna af Dagens Nyheters medarbetare, 30 juni 
1909
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Samtidigt  lyckades Dagens  Nyheters  medarbetare  konstatera  att  Wång på  senaste  tiden 
delat bostad med en rysk revolutionär, som kallar sig D. F. Pross och som är försvunnen 
sedan i fredags. Möjligen befinner han sig i, liksom många andra af hans flyktade landsmän 
och meningsfränder, i förvar hos polisen, hvilket dock förefaller mindre sannolikt – han 
kunde ju knappast ha undgått att meddela sin adress och därmed hade äfven Wångs bostad 
varit röjd. Det är inte alldeles uteslutet att man i Pross ha att söka en medbrottsling.84

Senare kom det dock fram att Pruss, som i DN benämns som Pross, var en av de personer 

som satt i polisens förvar. 

Ett av de bevis som polisen kunde uppbringa för att koppla samman Wång med 

den ryska gruppen var en text skriven i en anteckningsbok som fanns i hans kläder: ”När 

nu hela mitt lifs tålamod runnit bort till följd av mina kamraters feghet, som icke ens 

tordes vissla för saren, mycket mindre spränga honom i luften. - - - - Så vill jag visa hur 

de böra handla. ”85. I DN hänvisas det till en annan anteckning ur Wångs anteckningsbok 

som lyder ” öfvergiven af mina kamrater, och då jag ej  får  skjuta på tsaren,  gör jag 

detta.”86 Utifrån dessa två anteckningar låter det som att Wång kände sig sviken av sina 

kamrater och att han i frustration ändå ville genomföra ett attentat. Han valde dock att 

inte rikta in sig på tsaren, utan en annan representant för det rådande samhället. Om det 

var en slump att det blev just general Beckman är svårt att veta. Beckman hade dock på 

sig en uniform med mycket utsmyckningar, så det var nog lätt att missta honom för någon 

ännu förnämare. 

De ryska anarkisterna gav inte någon information till  polisen i förhören. Detta 

med ett  undantag. Några dagar efter de övriga blev Edvard August  Ornet intagen till 

polisen. Hans yrkestitel var agent och i den officiella rapporten står det att han var agent 

för någon form av internationellt industriföretag med säte i Paris. I de anteckningar som 

finns över förhöret med Ornet framgår det tydligt att han arbetar för den ryska polisen 

och att han hade till uppgift att ta reda på om dynamit från Sverige, via Gotland, kommit 

in  i  Ryssland.87 För  att  genomföra  detta  infiltrerade  han  den  revolutionära  rörelsen  i 

Sverige och kunde på så sätt få tillgång till information om sina landsfränder. 

Ornet uppgaf och vidhöll under med honom fortsatt förhör, att det vid tiden strax före det 
Kejserliga besöket varit bland här sig uppehållande ryska revolutionärer ifrågasatts att söka 
föröfva attentat mot tsaren under besöket i  Stockholm. Selzerowisch och Serschan vore 
derom medvetna: och hade Serschan åtagit sig att för ändamålet anskaffa en roddbåt att 
använda å strömmen. Vidare detaljer kände Ornet icke.

Serschan  och  Selzerowisch:  hvilka  blifvit  hörda  i  anledning  af  Ornets  förutnämnda 
uppgifter, hafva medgifvit, att de kände Ornet, men bestämt förnekat sanningsenligheten af 
Ornets uppgifter angående ett tillämnadt attentat.

Bevisning i saken har icke kunnat förbringas.88

84 Dagens Nyheter 30 juni 1909
85 Brottmålsrapport 3  gv 1909 s.326 Citatets stavning och alla skiljetecken är från originalcitatet 
86 Dagens Nyheter, General Beckmans mördare- en fanatisk ungsocialist, 28 juni 1909
87 Brottmålsdossier  1909 nr 1400
88 Brottmålsrapport 3 gv 1909:325
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Ornet var således polisagent och var den som gav polisen information om det misstänkta 

planerade attentatet.  Polisagenter var något som var  vanligt  förekommande i  de olika 

terrorgrupperna i Ryssland. Det var vanligt att olika agenter infiltrerade grupperna och 

själva  var  med  och  genomförde  attentat  och  såg  till  att  sina  terroristkamrater  blev 

gripna.89 Stadsfisikalen  Lindberg  som  hade  författat  rapporten  och  lett  utredningen 

medgav även att några bevis inte hade hittats för att bevisa det planerade attentatet. Att 

bevisa  att  de  häktade  personerna  kände  varandra  hade  skett,  även  att  de  var 

revolutionärer. Detta genom att finna olika meddelanden, texter och medlemskort bland 

deras tillhörigheter. I Selzerovitsch och Serchans gemensamma bostad fanns även bilder 

uppsatta  på  Amaltheamännen,  vilket  även fanns  i  den  bostad  som Pruss  delade  med 

Wång.  De  så  kallade  Amaltheamännen  var  tre  Ungsocialister:  Anton  Nilsson,  Algot 

Rosberg och Alfred Stern som hade utfört  ett  bombattentat  i  Malmö 1908. Attentatet 

skedde mot  ett  fartyg,  Amalthea,  där  strejkbrytare  från  England bodde.  Detta  skedde 

under en pågående hamnarbetarstrejk och attentatet riktades mot de personer som kallats 

in som strejkbrytare. En person dog och flera skadades. De tre Ungsocialisterna greps och 

straffades men en stark kampanj för deras frisläppande bedrevs vilket till slut gav frukt.90 

Detta skedde således året innan vilket kan ha fått polisen att ha än mer uppmärksamhet på 

anarkistiska grupperingar, inhemska som utländska, i landet. 

Trots den bristande bevisningen blev samtliga åtta utvisade.  Orsaken till  deras 

utvisande var att de vid olika tillfällen hade underlåtit att meddela polisen sin bostad och 

arbetssituation, vilket de var tvungna att göra med vissa intervaller. Samtliga personer 

hade gjort detta, men vid några tillfällen missat. I en intervju i Dagens Nyheter där en 

svensk student som var nära vän med sällskapet intervjuas säger han att  ryssarna var 

mycket medvetna om denna plikt och att de var mycket noggranna att följa den. 

För att inte riskeras en utvisning härifrån ha de allesammans varit angelägna om att ställa 
sig polisens bestämmelser efterrättelse i fråga om uppgifter beskaffande förflyttning till ny 
bostad eller arbetsplats o.s.v. En försummelse har också i regel visat sig ödesdiger: flera ha 
blifvit afskickade endast därför att de velat dra sig undan den ständiga polisuppsikten.91

Ändå var det detta de blir utvisade för. Alla utom Ornet blev förda med tåg till Malmö för 

vidare  transport  till  Ryssland,  medan  Ornet  fördes  via  Finland.  I  Dagens  Nyheter 

rapporteras från tågperrongen på väg över gränsen från Sverige att en av de på bruten 

svenska  ropade: ”Farväl, fria Sverige! Vi äro oskyldiga socialdemokrater!”92

Detta var således ett tillfälle då polisen, genom sina spaningar och övervakning av 

89 Bodin 2002: 148f
90 http://www.ne.se, sökord: Amaltheaattentatet
91 Dagens Nyheter, Sju ryska revolutionärer häktade här, misstänkta för komplott mot tsaren, 1 juli 1909
92 Dagens Nyheter,  De häktade ryssarna förda öfver gränsen, 17 juli 1909
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politiska  flyktingar  i  staden,  kunnat  slå  till  mot  en  grupp  misstänkta  anarkister.  Om 

gruppen faktiskt hade planerat att  begå något brott  vet man inte.  Det var inte genom 

bevisning gällande planerat attentat som de blev utvisade, utan de blev utvisade på grund 

av att de inte inte följt de regler gällande anmälan av bostad och arbete. Det man vet är 

dock att inget attentat skedde mot tsaren på besök i Stockholm.

Analys
Den bild  som har  målats  upp  av  Stockholmspolisens  jakt  efter  misstänkta  anarkister 

under sekelskiftet 1900 som ovan har presenterats ska nu analyseras noggrannare. Först 

kommer en diskussion utifrån begreppen anarkist och terrorist, syftet är att försöka svara 

på  om  begreppen  användes  synonymt.  Efter  detta  kommer  de  hypoteser  som 

presenterades i den inledande delen av uppsatsen att diskuteras. 

Anarkistiska terrorister?

Det är två centrala begrepp som har figurerat i den här uppsatsen, anarkist och terrorist. 

Det  första  man kan fråga sig  är  om personerna som fanns  bland Stockholmspolisens 

bilder verkligen var anarkister? I de flesta fall kan vi inte säga något om detta, då det inte 

finns några uppgifter om politisk åskådning eller handlande. Det är vid ett fåtal tillfällen i 

det undersökta materialet där politisk uppfattning går att skönjas. 

En av dessa är ovan nämnda Paul Reclus. Om det är samma Paul Reclus som 

omnämns i litteraturen, att han var brorson till en känd anarkistisk teoretiker och själv 

uttalad anarkist,  så  är  det  ett  tydligt  bevis  på att  det  fanns  personer  som kallade sig 

anarkister som hamnade bland polisens förbrytarporträtt över anarkister. 

En annan person där det finns tydliga politiska kopplingar är Anton eller Antoni 

Petersen Johansen,  född i  Lindimack,  Slesvig  i  Tyskland.  På  bilden håller  han  i  den 

danska vänstertidningen Proletären.93 Lindimack ligger precis på gränsen till Danmark, så 

det  fanns  sannolikt  möjlighet  att  komma  i  kontakt  med  skandinaviska  revolutionära 

tidningar där. Med tanke på hans namn kan han mycket väl vara dansk, men bo på den 

tyska sidan av gränsen. Tidningen i sig säger ingenting om Petersen Johansen kallade sig 

anarkist,  dock  att  han  med  största  sannolikhet  hörde  till  den  socialistiska  läran.  Att 

Anton/Antoni Petersen Johansen hade en uttalat revolutionär tidning på bilden är dock 

intressant.  Detta  är  den enda bild  där  man kan utläsa något  politiskt  ifrån.  Man kan 

fundera  på  om det  är  så  att  han  själv  har  valt  att  posera  med tidningen när  polisen 

fotograferade honom, eller om det var ett sätt att bevisa hans politiska hemvist, eller om 

det kan vara så att det är ett fotografi som han själv har tagit som polisen sedan använt. 

93 Nettlau 1954:271
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När det gäller de åtta ryska anarkisterna från 1909 var det ingen av dem som 

benämnde  sig  själv  som  anarkist.  De  menade  att  de  var  politiska  flyktingar  och 

Kirschbaum var tillexempel dömd som strejkledare i Ryssland.94 När de lämnar landet 

utbrister dock en av dem att de bara var oskyldiga socialdemokrater. De befann sig dock i 

den anarkistiska miljön i Stockholm som representerades av framförallt Ungsocialisterna. 

Så även om de inte själva kanske inte kallade sig för anarkister så var det ändå i  de 

sammanhangen som de rörde sig  i Stockholm. 

I fallet med Generoso Maria Bagiardi di Ferdinando Baldassare, som befann sig i 

Stockholm och som sedan blev utvisad till Italien på grund av lösdriveri hävdar han själv 

att  han var  socialist,  inte  anarkist.  Benämningen på  honom som anarkist  var  således 

någon annans. Om det var Stockholmspolisen själva som har satt den kategorin eller om 

det är även gällande honom som informationen kommer utomlands ifrån vet man inte. 

Det är dock intressant att se att hans egen benämning som socialist inte var intressant. 

Här kan man tolka det som att socialist var en politisk åskådning medan anarkist var 

något kriminellt. 

Eftersom så få personer av de misstänkta anarkisterna överhuvudtaget hade någon 

bevisad anarkistisk koppling, förutom att de befinner sig i detta sammanhang, och att 

Baldassare  uttryckligen  menade  att  han  inte  var  anarkist  kan  man  fråga  sig  hur 

definitionen av anarkist faktiskt såg ut. Eftersom det fanns en bevisad rädsla runt om i 

Europa för anarkister och deras attentat så kan det vara så att om det är någon som begår 

ett  attentat  per  automatik  klassas  som  anarkist.  Anarkist  verkar  ha  använts  som 

benämning  på  folk  som  begår  vissa  handlingar,  våldsamma  samhällsomstörtande 

handlingar. Idag hade man istället använt ordet terrorist för att beskriva samma sak, vilket 

inte nödvändigtvis har någon viss ideologisk koppling.

 Kan  man  tolka  jakten  på  anarkister  under  sekelskiftet  1900  som en  jakt  på 

terrorister? Under den här tiden lades det stora polisiära resurser på att stävja anarkister 

och  anarkistiska  grupper. Detta  skedde i  många  länder,  i  Italien  resulterade  det  i  att 

många anarkister lämnade landet. I Sverige innebar det, i vart fall efter sekelskiftet 1900, 

att polisen förde listor över vilka som var Ungsocialister och besökte deras möten. Det 

finns mängde med mötesanteckningar sparade från olika tillfällen då Ungsocialisterna 

träffades.95 Detta kombinerat med de undersökta förbrytarporträtten målar upp en bild av 

en rädsla och beredskap mot anarkister. I den här uppsatsen har jag inte kunnat finna 

några spår av ett enda brott i anarkismens namn som någon av personerna har begått, 

trots detta har personer som misstänks vara anarkister övervakats och varit  satt  under 

kontroll. 

94 Rapportjournal 3 dj gv  1909 nr 308:319
95 Se Anteckningar rörande möten 1890-1913 och Rullor över Ungsocialister odat 1906-1912
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Kan man då jämföra dåtidens jakt på anarkister med nutidens jakt på muslimska 

terrorister? Utifrån den litteratur som finns om anarkiströrelser runt om i Europa så kan 

man göra det, det fanns en reell rädsla för vad som skulle hända om anarkismen fick 

större genomslag. På grund av detta infördes olika undantagslagar, personer arresterades, 

avrättades och förföljdes så som presenterades i bakgrunden. Detta är något man kan se 

idag genom exempelvis  The Patriot Act i USA som infördes som ett led i  The war on 

terror. Likheter mellan de två finns. I ett samhälle försöker man värna om det rådande, 

man vill behålla den maktfördelning som finns och alla hot utifrån försöker man värja sig 

mot. Detta kan man se idag i västvärlden. I Västvärlden försöker man skydda sig på alla 

fronter mot muslimskt inflytande. Ett sätt att göra det är genom att konstruera en bild av 

muslimer som annorlunda och hotfulla. Även om man ofta framhåller att det bara är de 

våldsamma  muslimerna  man  syftar  på,  så  blir  det  ofta  väldigt  svepande.  Genom att 

konstruera en bild av den andre som någon som är allt det man själv inte är skapas en 

rädsla  och  en  ovilja  att  förstå  och  att  samarbeta.  Vid sekelskiftets  Europa  såg  man 

anarkister som farliga samhällsomstörtare som var ett hot mot det rådande samhället. För 

att värja sig mot detta spred man ut en bild om att alla anarkister var farliga och som ville 

spränga allt som hörde till det kapitalistiska samhället. Genom denna bild så förstärktes 

rädslan och ett uttryck för detta kan ha varit Stockholmspolisens förbrytarporträtt över 

anarkister  på  flykt  från  andra  europeiska  länder.  Om  man  där  till  lägger  in  den 

övervakning som skedde mot Ungsocialisterna som var de inhemska anarkister som fanns 

ser man att det lades mycket resurser på den anarkistiska gruppen. Igår jagade man bilden 

av farliga anarkister medan man idag jagar bilden av farliga muslimer. Man ser dem som 

samma hot mot samhället då som nu, även om anarkister och muslimer står för helt olika 

saker och har helt olika övertygelser. Det enda som de båda grupperna har lika är att de 

vill ha en annan form av samhälle och i vissa fall beredda att använda våld för att uppnå 

detta. 

Hypotesdiskussion

I  slutet  av  den  inledande  delen  presenterade  jag  tre  olika  hypoteser  gällande 

Stockholmspolisens förbrytarporträtt av anarkister. Samtliga av dessa hypoteser har jag 

själv haft under arbetets gång, men jag har gång på gång varit tvungen att ommodifiera 

min bild. Jag kommer här att gå igenom de tre var och en för sig och diskutera deras 

sannolikhet.

1. Det fanns en stor grupp kriminella och internationella anarkister i Stockholm som 

begick många anarkistklassade brott där.

Denna hypotes var den första jag hade när jag började arbeta med detta material. Direkt 
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gick det att konstatera att personerna hade utlandsklingande namn och senare visade sig 

att alla hade utländsk härstamning. Så att det handlade om internationella anarkister står 

klart. Majoriteten av de anarkister som finns bland porträtten har inte lämnat efter sig 

några spår i Stockholm. De är heller inte fotograferade här och den information som finns 

om många av dem är från början skriven på tyska eller italienska. Av de 48 personer som 

jag har gått vidare med är det enbart 10 personer som bevisligen har varit i landet. Två av 

de  finns det  dock inga  uppgifter  om vad de  har  gjort  för  att  klassas  som kriminella 

anarkister. De övriga åtta, som hör till den ryska gruppen från 1909, har en ordentligt 

dokumenterad  historia  om sina  liv  i  Sverige.  Dessa  planerade  eventuellt  att  begå  ett 

attentat här, men de blev utvisade på grund av att de missat att anmäla sin bostadsort och 

arbete till polisen vid jämna mellanrum. Att det förekom många anarkistrelaterade brott 

här är inget man kan utläsa av min undersökning. Eftersom de åtta ryska anarkisterna inte 

begick något attentat i och med att de blev gripna innan tsarfamiljen kom till Sverige har 

inte heller de gjort något. 

Hypotes ett är därmed falsifierad.

2. Stockholm uppfattades  som en frizon för  anarkistiska  flyktingar  där  de  kunde 

begå brott.

Denna hypotes är snarlik den första. Dock skiljer sig den i och med att här bör det då ha 

framställts att personerna befann sig i Stockholm just för att staden uppfattades som en 

frizon där man kunde befinna sig i lugn och ro. I och med den kontroll som polisen ändå 

hade på den anarkistiska miljön i  Stockholm, både den bestående av utlänningar och 

flyktingar och den bestående av inhemska personer så är det svårt att klassa Stockholm 

som  en  frizon.  Några  anarkistiska  brott  har  heller  inte  kunnat  bevisas  genom 

undersökningen.

Hypotes två är därmed falsifierad.

3. Stockholmspolisen  var  rädda för  att  internationella  anarkister  skulle  slå  till  i  

Stockholm och kartlade då dessa, även fast  de inte med säkerhet befann sig i 

landet.

Att Stockholmspolisen kartlade de efterlysta anarkisterna vet man genom att dessa ark 

med tillhörande register finns kvar. På vilket sätt de användes är dock svårt att uttala sig 

om då det inte finns någon bevarad information om detta. Att majoriteten av de anarkister 

som finns förevigade bland förbrytarporträtten med största sannolikhet inte har befunnit 

sig i Sverige stämmer. De har inte lämnar några spår efter sig. Det finns heller inget 

dokumenterat  fall  där  personer ur  denna grupp faktiskt  har genomfört  något  form av 

brott,  oavsett  storlek  (med  undantag  för  Peter  Breedis  som  1909  blev  gripen,  men 
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frisläppt  för  ett  inbrott).  Eventuellt  hade  gruppen med ryska anarkister  genomfört  ett 

attentat om de inte hade blivit stoppade, men det vet man inte då bevisningen var svag. 

Att  polisen  ändå  sammanställde  dessa  porträtt  och  hade  en  speciell  kategori  för  just 

anarkister  bör  ändå betyda att  det  var en grupp de hade extra  koll  på och ville  vara 

uppmärksamma på. Detta i och med att det under den här tiden, runt om i Europa, fanns 

många olika anarkistgrupper och enskilda anarkister som genomförde olika attentat och 

våldsdåd mot kända personer och platser. Detta kan göra att man i Stockholm var rädd för 

att drabbas även här. Eftersom personerna som efterlystes bör ha efterlysts just på grund 

av  att  de  var  på flykt öppnar  ju  för  möjligheten  att  de  skulle  försöka ta  sig  till  just 

Sverige. Om det även var så att personerna misstänktes ta sig just till Sverige och att 

Stockholmspolisen informerades av den anledningen vet man inte. Det kan både vara så 

att det var en allmän förfrågan till flera polisstationer runt om i Europa, eller unika just 

till Sverige. 

Intressant att komma ihåg är även att majoriteten av de italienare som efterlystes 

kom informationen från Ungern, detta tyder på att de har passerat över gränsen och var på 

väg vidare. Så som gränsen såg ut då var Österrike-Ungern grannland med Italien och 

antagligen en vanlig flyktväg för vidare transport till Centraleuropa. 

Porträttsamlingen i sig kan man tolka som ett bevis på att Stockholmspolisen var 

rädda för att anarkister skulle slå till i Stockholm. Att de sammanställde detta tyder på att 

det var något som var värt att lägga tid och energi på. Det var även något som de sparade 

och arbetade med under en tioårsperiod, ett kontinuerligt arbete. Detta även fast vi inte 

vet när arken sammanställdes. Även efter att de slutat lägga till bilder och personer behöll 

de materialet, kanske gjordes detta av sentimentala skäl eller reglementet. Men om det 

hade uppfatts som helt meningslös information hade det nog antagligen slängts. 

Om Stockholmspolisen  var  rädd  för  att  anarkister  skulle  slå  till  i  Stockholm 

verkar sannolikt. Hypotes tre är således sannolik men inte bekräftad.

Sammanfattande diskussion
I Stockholm under sekelskiftet 1900 sammanställde polisen förbrytarporträtt över olika 

brottskategorier, en av dessa var anarkister.  I den här uppsatsen har jag försökt ta reda på 

vad förbrytarporträtten över anarkister hade för syfte. Det jag har kommit fram till är inte 

det jag förväntade mig från början. Jag trodde att jag skulle få fram olika former av brott 

med anarkistiska förtecken som skett i Stockholm. Jag funderade på om det var enkla 

saker  så  som  att  distribuera  pamfletter  med  subversivt  budskap  som  klassades  som 

anarkistiska brott eller om det var våldsbrott och attentat mot nyckelpersoner som var 

definitionen  av  kriminell  anarkism.  Istället  visade  det  sig  att  dessa  personer  inte  låg 

bakom ett enda genomfört brott i Stockholm. Det är intressant att dessa personer ändå 
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hamnade hos Stockholmspolisen och att polisen tog tillvara på de upplysningar som kom 

skickandes från olika delar av Europa. Det var framförallt anarkister som härstammade 

från Italien som återfanns bland bilderna, mellan åren 1899-1907 var 21 av 39 italienare, 

den sista gruppen från 1909 bestod av ryssar. I Italien fanns det under slutet av 1800-talet 

en stor anarkiströrelse, denna blev hårt ansatt av polisen och staten vilket ledde till att 

många flydde landet.  Således  fanns  det  en stor  grupp italienska  flyktingar  runt  om i 

Europa. I Stockholm fanns även många italienare och polisen förde en separat bok med 

information om italienares boende, och en för alla andra utlänningar. I Ryssland var det 

en stor migration av socialister och anarkister efter den misslyckade revolutionen 1905. 

Även denna grupp hade Stockholmspolisen under god uppsikt. Under den här tiden fanns 

det en rädsla från statligt håll för anarkister. En anarkist var synonym med en terrorist 

med bomber i  fickorna. Flera bombattentat  skedde under den här tiden i  anarkismens 

namn och flera  regenter  och andra  högt  uppsatta  personer  fick sätta  livet  till.  Denna 

metod brukar kallas för handlingens propaganda och var mycket populär under slutet av 

sekelskiftet.  I  Sverige  representerades  den  anarkistiska  strömmingen  framförallt  av 

Ungsocialisterna, som var en utbrytargrupp från Socialdemokraterna. 

De förbrytarporträtt som Stockholmspolisen hade över anarkister bestod av män i 

framförallt 30-årsåldern från olika delar av Europa, framförallt Italien. Vad personerna 

hade gjort har inte gått att ta reda på. Det har heller inte hittats några spår efter de flesta i 

Stockholm, endast 10 personer av 48 har lämnat avtryck i staden. Detta var två italienare, 

den  ena  mantalsskiven  i  Stockholm med inga  som helst  uppgifter  om hans  politiska 

tillhörighet eller eventuella kriminalitet har noterats.  Den andra blev tagen av polisen 

efter att ha blivit eftersökt, från vet vi inte, men några brott i Stockholm eller Sverige 

hade han inte begått förutom lösdriveri. Han blev utvisad till Italien där han väntade straff 

på grund av att han vägrade värnplikt. När han fick frågan av polisen om han var anarkist 

svarade han att det var han inte, men väl socialist. De övriga åtta personerna som befunnit 

sig i Sverige var en grupp ryssar som 1909 misstänkts ha planerat ett attentat mot ryska 

tsaren som besökte Stockholm, personerna blev dock intagna till  polisen innan tsaren 

anlände. Inte heller några av dessa personer använde anarkist  som beskrivning av sin 

politiska tillhörighet, men socialister eller revolutionärer kallade de sig.       

Stockholmspolisen  hade  antagligen  dessa  ark  med  porträtt  och  namn  på 

misstänkta anarkister, för att kunna märka om dessa kom till landet och försökte begå 

anarkistiska  brott.  Detta  tyder  på  att  det  fanns  en  reell  rädsla  för  denna  grupp  av 

människor. Att det idag finns listor över olika terroristgrupper och dess medlemmar som 

sprids över världen kan man se som efterföljare till det som jag har studerat nu. Idag 

sprids bilder snabbt runt om i världen via Internet, tidningar och TV. För hundra år sedan 

var metoderna långsammare, men samma ambition fanns. Det fanns en ambition om att 
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polismyndigheter i olika länder skulle hjälpas åt för att få fast de terrorister som man 

menade var ett hot för det rådande samhället. Man kan fundera över om detta är samma 

uttryck  igår  som  idag  för  rädslan  för  den  andre,  för  det  annorlunda.  Var det  så  att 

Stockholmspolisen byggde upp en bild av farliga anarkistiska män från utlandet  som 

skulle komma till Sverige och förstöra landet? Att man var rädd för de idéer och det hot 

de utgjorde mot den rådande samhällsordningen att man framställde dessa ark för att hela 

tiden ha uppsikt på potentiella samhällsomstörtare?

Eftersom anarkismens historia inte är vidare utforskad är det svårt att sätta in min 

uppsats i ett sammanhang. Det är svårt att jämföra mitt resultat med någon annan för att 

se om det jag har kommit fram till är realistiskt och korrekt. Dock har jag funnit starka 

stöd i litteraturen att den fanns en stor grupp italienare som var politiska flyktningar och 

att just italienarna var ökända för sin våldsanvändning. Att då Stockholmspolisen hade 

noga uppsikt över den italienska gruppen i staden, genom att upprätta bostadslistor och 

genom att sätta upp foton på italienska anarkister visar på att det jag har kommit fram till 

är troligt. Det är dock ett område som tål att undersökas mer. 
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Bilaga I

Formulär

Foto  År: __________________________

Turordning: ______________________

                     ______________________

                     ______________________

Efternamn: ______________________________________________________________

Förnamn: _______________________________________________________________

Fotonummer: ________________________ Nationalitet: _________________________

Yrke: _______________________________ Födelsedatum: _______________________

Organisation: _________________________Ideologi:____________________________

Rapportnummer: ______________________ Datum gripande: _____________________

Brott: __________________________________________________________________

Kompanjoner: ___________________________________________________________

Dom: __________________________________________________________________

Övrigt: _________________________________________________________________
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Bilaga II

Statistisk sammanställning av anarkisterna

Antal personer/år

Table 1 Antal personer/år

Årtal Antal
1899 9
1900 6
1901 1
1902 3
1903 0
1904 5
1905 1
1889-1902 7
1903-1907 2
1909 8
Okänt 6
Totalt 48

Table 2 Antal personer/land

Land Antal
Italien 17 (4)
Ryssland 8
Frankrike 3
Belgien 4
Tyskland 4 (1)
Danmark 1
Österrike-Ungern 4
Okänt 2
Totalt 48

Siffror inom parantes är personer som sannolikt 

kommer från landet, men där det inte är helt säkert.

Table 3  Land med årtal/ land

År och land Antal
1899 Italien 5
1899 Frankrike 3
1899 Tyskland 1
1900 Italien 4 (1)
1900 Österrike-Ungern 1
1901 Italien 1
1902 Italien 3
1904 Tyskland 1
1904 Italienare 1 (1)
1904 Okänt 2
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1905 Italien (1)
1898-1902 Italien 1
1898-1902 Österrike-Ungern 1
1898-1902 Belgien 1
1898-1902 Danmark 1
1898-1902 Tyskland 2 (1)
1903-1907 Italien 1
 1903-1907 Österrike-Ungern 1
1909 Ryssland 8
Okänt Belgien 3
Okänt Italien 1 (1) 
Okänt Österrike-Ungern 1
Totalt 48
Siffror inom parantes är personer som sannolikt 

kommer från landet, men där det inte är helt säkert.

Table 4 Antal personer/avsändarland

Avsändarland Antal
Ungern 9
Frankrike 1
Holland 1
Monaco 1
Belgien 2
Tyskland 4
Italien 3
Totalt 21
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Bilaga III

Sammanställning av personerna på förbrytarporträtten

1. Azzaria Giovagnoli, född i San Severino i Italien, hans yrke var skulptör och 1899 

var han 26 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom med 

skrivelse från Ungern den 28 mars 1899. 

2. Belisarie  Giovagnoli,  född i  San  Severino  i  Italien,   hans  yrke  var  mekanisk 

arbetare  och  han  var  år  1899  28  år  gammal.  Informationen  om honom  med 

tillhörande foto kom med en skrivelse från Ungern den 28 mars 1899. Han bör 

vara släkt, gissningsvis bror eller kusin, med Azzaria.

3. Sebastien Maestri,  född i Basoano i Italien, hans yrke var bandarbetare och år 

1899 var han 37 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom 

med en skrivelse från Ungern den 9 oktober 1899.

4. Paul  André  Reclus,  född  i  Nevilly-ser-Seine  i  Frankrike,  hans  yrke  var 

civilingenjör och han var år 1899 41 år gammal. Informationen med tillhörande 

foto kom med skrivelse från Frankrike den 10 april 1899. 

5. Leon Armond Rodriguez, född i Paris, hans yrke var handelsbiträde och år 1899 

var ha 21 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom med en 

skrivelse  från  Belgien  både  den  14  januari  och  den  14  oktober  1899  till 

Stockholm.

6. Julius Robert Oskar Rüdiger, född i Leipzig i Tyskland, det finns ingen uppgift 

om hans yrke, år  1899 var han 24 år gammal. Informationen om honom med 

tillhörande foto inkom från Holland den 16 mars 1899. 

7. Joseph  Thioulouze,  född  i  Mouistral  d’allier  i  Frankrike,  hans  yrke  var 

elementarbetare och han var år 1899 26 år gammal. Information om honom med 

tillhörande foto kom med skrivelse från Belgien den 14 januari och den 13 april 

1899 till Stockholm.

8. Jean Baptiste Traverto, född i San Remo i Italien, hans yrke var murare och år 

1899 var han 58 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom 

med en skrivelse från Monaco den 26 juni 1899 till Stockholm. 

9. Franceois Widemar, född i Triest i Italien, hans yrke var handelsagent och år 1899 

var han 29 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom med 

en skrivelse från Ungern den 15 juni 1899 till Stockholm. Det uppgavs även att 

han talade tyska, italienska, franska och slovenska.

10. Auguste Amoni, född i Aueône i Italien, hans yrke var barberare och han ålder är 
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okänd. Informationen om honom kom med skrivelse från Ungern den 24 oktober 

år 1900.

11. Generoso Maria Bagiardi di  Ferdinando Baldassare,  född i  Toscana i  Italien, 

hans yrke var kock och år 1900 var han 46 år gammal.

12. Adolf  Brylieki,  född  i  Krakou  i  dåvarande  Österrike-Ungern,  hans  yrke  var 

skomakare och han var år 1900 48 år gammal. Informationen om honom med 

tillhörande foto kom från Ungern den 26 september år 1900.

13. Arnold Carossa, född i Fesi i Italien, hans yrke var typograf och år 1900 var han 

34 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom med skrivelse 

från Ungern den 21 september år 1900.

14. Joseph Lavagnini, saknar uppgifter om födelseplats, men namnet gör gällande att 

han  bör  vara  italienare.  Även  information  om  yrke  och  ålder  saknas. 

Informationen  om  honom  med  tillhörande  foto  kommer  från  Ungern  den  21 

september. 

15. Antonie Spazzacanpagna, född i Aueona i Italien, hans yrke var skomakare och år 

1900 var han 26 år gammal. Informationen om honom med tillhörande foto kom 

med skrivelse från Ungern den 28 oktober 1900.

16. Ernesto Romantini och är född i Torano Nuovo i Italien. Han var 30 år gammal år 

1901 och hans yrke var musiker, närmare bestämt positivhalare. Han är den enda 

av de undersökta anarkisterna som har varit mantalsskriven i Stockholm. Han blev 

kyrkoskriven år 1900 och kom till Sverige i maj månad samma år.

17. Garmelo d Salvatore Cassia, född även han i Siracusa i Italien och har okänt yrke. 

1902 var han 27 år gammal. Informationen och fotot är från Italien och den är 

skriven på italienska, skickat den 23 oktober 1902.

18. Genitore Guiseppe Dignoli, född i Siracusa i Italien och har okänt yrke. 1902 var 

han  24  år  gammal.  Informationen och  fotot  är  från  Italien  och  är  skriven  på 

italienska med avslutningen ”anarquiste”, skickat den 20 oktober 1902.

19. Pasquale, vad han heter mer är okänt. Han är född i Siracusa i Italien och har 

okänt yrke. År 1902 var han 35 år gammal. Informationen och fotot är skickat 

från den italienska polisen och baksidan är helt skriven på italienska och den är 

skickad den 23 oktober 1902.

20. Louis Jaoques Ceppi, född i Santa Christian i Italien, hans yrke var skomakare 

och år 1904 var han 31 år gammal. Baksidan är skriven på tyska och kan däför 

antas vara inskickad från Tyskland.

21. Karl Grimm, född i Bayern i Tyskland och är porslinsarbetare till yrket. Han var 
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1904  31  år  gammal.  Baksidan  är  helt  på  tyska  och  han  finns  inte  med  i 

fotoregistret. I och med att baksidan är på tyska kan man antaga att informationen 

om honom och fotot kommer från Tyskland. 

22. Romain José Kleber alias Garcia, informationen är lika bristfällig som de övriga 

två.  Den  information  som  finns  kommer  via  korrespondens  från  Berlin  med 

nummer 2901 år 1904. Inte heller han finns med i fotoregistret.

23. Paola Monaldeschi, även han finns det ingen mer information om förutom att det 

är  via  korrespondens  från  Berlin  med  nummer  2926  år  1904  som 

Stockholmspolisen  fick  kännedom  om  honom.  Inte  heller  han  finns  med  i 

fotoregistret.

24.  Riccardo Varni, om honom finns det ingen information alls, han finns inte med i 

fotoregistret.  Det  enda  som  framgick  var  att  informationen  kommer  via 

korrespondens med nummer 2926 från Berlin år 1904. Med tanke på namnet kan 

man dock anta att han är italienare.

25. Ponpilio Pagani,  informationen om honom är obefintlig.  Han finns inte med i 

fotoregistret och informationen kommer via korrespondens från Berlin nummer 

36 år 1905.

26. Eduard Chatrÿ,  född i  Havinnes  i  Belgien  och  var  porslinsarbetare  till  yrket. 

Under den här tidsperioden var han i 35-årsåldern. Baksidan är helt skriven på 

tyska.

27. Leopold Franta, född i Wien i dåvarande Österrike-Ungern. Han hade okänt yrke 

och  under  tidsperioden  var  han  i  35-årsåldern.  Någon  övrig  information  om 

honom finns inte.

28. Peter Jensen eller  Olsen, född i Bröndbyvester i Danmark. Hans yrke är okänt 

och han var i 35-årsåldern under tidsperioden. Båda hans efternamn finns med i 

fotoregistret och ingen mer information om honom finns att tillgå.

29. Anton eller  Antoni Petersen Johansen, född i Lindimack, Slesvig i Tyskland. På 

bilden håller han den danska vänstertidningen Proletären.

30. Karl Teodor Mancher, född i Leipzig i Tyskland. Han var i 35-årsåldern under 

den här tidsperioden. Någon mer information om honom finns inte att tillgå.

31. Johan Georg Möller, född i Lindbyverter i Tyskland, hans yrke är okänt och vid 

den här tiden var han i 30-årsåldern. Någon mer information om honom finns inte.

32. Pietro Wisentini, född i Venedig i Italien. Han var i 30-årsåldern under den här 

tidsperioden.

33. Anton  Kubricek,  född  i  Böhmen  i  dåvarande  Österrike-Ungern,  han  var 
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gruvarbetare och var under tidsperioden 20 år gammal. Den information som stod 

på baksidan av fotot var helt skrivet på tyska. 

34. Ansaldo Frabboni, född i Villa Fontana i Italien, han var jordarbetare till yrket 

och var under tidsperioden drygt 30 år gammal. Baksidan är skriven på tyska och 

någon med information om honom finns inte.

35. Josef  Davorak,  född  i  Böhmen  i  dåvarande  Österrike-Ungern.  Han  var 

gruvarbetare  och  var  född  1871  och  bör  således  ha  varit  i  30  års  ålder. Den 

information som fanns på baksidan av hans fotografi var skrivet på tyska.

36. Carlo Galinberti alias Rartolozzi, född i Florenz i Italien, hans var skomakare till 

yrket  och var  född 1861 och  bör  således  ha varit  i  40 års  åldern.  Även hans 

baksida var skriven på tyska.

37. Annachletto Piccinelli, hans yrke var hantlangare. Någon mer information finns 

inte att tillgå. Man kan anta att han var från Italien med tanke på namnet. Man kan 

även gissa sig till att han är från år 1904 då de två andra som är på samma ark är 

från detta år.

38. Anton Pieete, född i Belgien och var till yrket timmerman. Han var född 1874 och 

bör således ha varit i 30-årsåldern. Baksidan är skriven på tyska och någon mer 

information finns ej att tillgå.

39. Wilhelm Pieete,  född i  Belgien och var till  yrket fajansarbetare.  Han var född 

1873 och bör ha varit i 30-årsåldern. Han bör ha varit släkt med Anton Pieete med 

tanke på namnet. Även baksidan på hans foto var skrivet på tyska.

40. Jules Scaraceriaux, född i Vasmuël i Belgien och var fajansarbetare till yrket. Han 

var född 1873 och bör ha varit i 30-årsåldern. Baksidan är skriven på tyska.

41. Saul Chain Selzerovitsch, född i Straja Roussa i Ryssland, har tidigare arbetat som 

kemist. År 1909 var han 29 år gammal. Han anlände till Sverige i december 1907. 

Han  har  även  uppmärksammats  av  polisen  då  han  deltog  i  en  första  maj 

demonstration på Ladugårdsgärdet 1909.96 

42. Menscher Tobelis, född i Mitau i Ryssland och vet inte när han var född, men 

påstår sig vara i 25-årsåldern. Han har tidigare arbetat som skrädderiarbetare. Han 

anlände till Stockholm i mars 1908.

43. Karl Serschan, född i Friedrischwalde i Lifland i Ryssland och har tidigare arbetat 

som folksskollärare. Han var år 1909 32 år gammal. Han anlände till Stockholm i 

januari 1908. Han är gift, men frun har åkt tillbaka till Ryssland. 

44. Peter Breedis alias Fritz Girgensohn, född i Hasenport i Ryssland och har tidigare 

96 Rapportjournal 1909 gv 3 s. 308-327
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arbetat som post- och telegraftjänsteman. Han var 1909 21 år gammal och hade 

varit  i  Stockholm  sedan  november  1908.  Han  har  tidigare  blivit  gripen  för 

lägenhetsinbrott  i  Stockholm,  men  brev  frisläppt  då  han  nekade  och  ingen 

bevisning fanns. 

45. August  Kirschbaum,  född i  Wesenberg i  Estland  i  Ryssland.  Han har  tidigare 

arbetat som post- och telegraftjänsteman. Han var 23 år gammal år 1909. Han 

kom till Stockholm i februari 1909. I Ryssland blev han dömd som ledare för en 

strejk bland post- och telegraftjänstemän. Han flydde senare från landet för att 

undgå värnplikt. 

46. Vanda Helene Nathalie Sachsen, född i Wasenberg i Estland i Ryssland. Hon har 

tidigare arbetat som barnskötare och var år 1909 18 år gammal. Hon anlände till 

Stockholm två dagar innan hon greps. Hon planerade att gifta sig med August 

Kirschbaum här i landet. 

47. Pavel Felixoff Pruss, född i Belsk i Polen i Ryssland. Han har tidigare arbetat som 

arbetskarl och var år 1909 23 år gammal. Han ankom till Stockholm i april 1906 

och lämnade Ryssland för att undgå värnplikt. 

48. Edvard August Ornet, född i Pleskau i Lifland i Ryssland. Hans yrke var agent  för 

en fransk industrifirma och han kom till Stockholm i oktober 1906 han var 1909 

26 år gammal. 

48



Bilaga IV

Sammanställning av de okända personerna på förbrytarporträtten

Zepp Svan
Johann Fohl
Samuel Stierheim
Martin Krutiua
Josef Kapfer
Jakob Fabian Sland
Franz Hrusehka
Luigi Braueli
Eduard Breupel
Atoni Riosa
Iguaz Fersek
David Reiter
Luigi Mariaui
Carl Fiseher
Alfred Härman
Sigismund Heisler
Carlo Fezzi
Luigi Bellini
Pietro di Rounaldo
Antonio Leopoldi Serpari
Jan Hendrik Suireuk
Paul Fiseker
Viktor Paulovitsek
Sunocente Cauepari
Jeanling van der Brinck
Anton Feerstauper
Fran Varaeck
Josef Janny
Josef Leibow
Albertus teu Cate
Hinko Koruoff
Rudolf Grossman
Abraham Josef Katz
Johan Fröskel
Mickael Abolin
Franz Flevrik
Guiseppi Moretti
Eduard Breupel
Maritz Rosenbaum
Salomon Kaganocvitsch
”Draija” Karfunkelstein
Baaruek Brünner
Hendrik Bommann
Constantiu Pschinenoff
Hiuko Karuoff
Iguaz Kellner
Robert Ibser
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Neloma Strasser
Eduard Laffoli
Miilalaw Wip
Dragolieul Hisekyitz
Egisto Guagni
Katarina Guagni
Casiuir Luigi Favella
Adolf Reickman
Anna Struekel f. Grund
Svalo Kiutisek alias Salomon Stenerberg
Josef Fofodi
Jan de Vries
Fran Krammer
Adolf Sekuek
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