
Brotten som skakade sverige

Extra
helg-
läsning!

Ingen mordplats, ingen kropp.
Inget vapen, inga vittnen.
Men någon tog livet av den ensamme tandläkaren Robert Aspelin.
Kakelugnsmordet är ett  av de mest svårlösta brotten i svensk rättshistoria. 

Till och med polisen tvivlade på att mordet var möjligt.

Kakelugns-
mordet
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Texten fortsätter på nästa uppslag S

s 
tämningen är hög på 
trappan utanför Has-
selbacken den här kväl-
len. Alla är där: redak-
tör Bergenstråhle, do-
centen Bäckström, 

kapten Dyrssén, överläkare Netterblad 
och många, många fler. 

I dag, den 29 maj 1962, är det på dagen 
femtio år sedan de alla tog studenten. Nu 
samlas de till jubileet på restaurangen på 
Djurgården i Stockholm, alla runt de 70 
och de flesta med gedigna och lyckosam-
ma karriärer bakom sig.

Affärsmannen och direktören Ludwig 
Graucob är en i sällskapet, han tittar då och 
då på klockan och ser sig omkring.

Kommer inte Aspelin? Underligt. Nog 
för Robert är som han är, men studentju-
bileérna har han aldrig missat förut. Den 
här gången var han ju dessutom en av att-
raktionerna på festen, särskilt ombedd att 
underhålla med  sång vid pianot och några 
av sina underfundiga historier.

Klockan går, sällskapet går in och sät-
ter sig till bords – men tandläkare Robert 
Aspelins stol förblir tom.

Direktör Graucob är en av Aspelins 
få riktiga vänner. Tandläkaren har levt ett 
ensamt och udda liv, och det är Graucob 

som sett till att det åtminstone fungerat 
hjälpligt.

När Robert ärvde sina föräldrar på 
1930-talet placerade en annan studie-
kamrat pengarna, och Aspelin förlorade 
på kort tid en hel förmögenhet. Han tving-
as sälja bohaget från föräldrahemmet, stol 
för stol, för att få pengar till det nödvändi-
gaste. Tiden som praktiserande tandläka-
re var redan sedan länge över. Långa peri-
oder gick Aspelin helt arbetslös.

I mitten av 1950-talet träffar Ludwig 
Graucob sin gamle vän från studieåren och 
blir ledsen över den misär kamraten lever 
i. Graucob tar sig han honom, håller kon-
takten, ger honom handlån, ser till att Ro-
berts ekonomi håller näsan över vattnet.

KOMMER INTE ASPELIN? Det är studentjubileum på Hasselbacken på Djurgården. För 50 år sedan tog kamraterna studenten 
och det ska firas rejält. Men en person saknas: tandläkaren Robert Aspelin. Han har aldrig missat något jubileum tidigare – och i kväll ska han 

Mördaren var en man 
höjd över varje miss-
tanke.

Offret som skapt 
för den makabra rol-
len.

Deras möte var en 
slump, men de skilj-
des åt efter den mest 
kallblodiga planering.

För gärningsman-
nen var saken klar – 
han hade gjort det.

Det perfekta mor-
det.

Nog  för att  
Robert är som han 

är, men student
jubileérna har han 
aldrig missat förut.

ARNE HÖÖK   
 arne.hook@aftonbladet.se

Offret valt  med omsorg

dessutom stå för underhållningen. Hans kamrat 
blir orolig. Foto: KURT BERGGREN Kolorering: HANNA RICHTER

De allra sista åren har Aspelin kommit 
på fötter igen, det vet Ludwig. Det är han 
som hjälpt till med en bankkontakt som 
förvaltar det nya arv Robert nyligen fått, 
efter sin syster. Den här gången har peng-
arna placerats säkert, de kommer att tryg-
ga Aspelins liv för framtiden.

Vetskapen om kamratens nya, bätt-
re tillvaro gör Graucob ännu mer be-
kymrad.
Varför kom han inte på festen? Nu har 
han ju inget att vara skamsen över.
Efter middagen på Hasselbacken blir 
Graucob rejält orolig.

Enstöring, udda, vilsen – och rik. När tandläkaren  
Robert Aspelin försvann blev bara en enda vän misstänksam. Fo
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E
n som inte är orolig 
är en annan av Robert 
Aspelins få vänner, 
bankmannen Wilhelm 
Rodius. 
Vid den här tiden, för-

sommaren 1962, går livet sin gilla gång 
på kontoret. Arbetsplatsen är på Han-
delsbanken på Fredsgatan, där sitter 
Rodius på juridiska avdelningen sedan 
många år. Han har en skaplig inkomst, 
runt 50 000 kronor om året, en härlig 
familj och ett fint boende. Dels sexrum-
maren på gångavstånd på Drottningga-
tan, dels gården, Hessle, några mil norr 
om Stockholm mellan Enköping och 
Uppsala.

Där bor familjen och där tillbringar han 
mesta tiden nu, pendlar med bil, lägen-
heten är under avveckling för rivnings-
vågen drar genom Stockholms innerstad 
och huset på Drottninggatan 95 ska bort 
inom kort.

Det tycker Rodius är bra, riktigt bra. 
Ända sedan barndomen har han drömt 
om ett liv på landet som storjordbru-
kare med egen mark. Han är född 
med ett skarpt intellekt, blev toppstu-
dent i Uppsala, och även om inte kar-
riären lett honom så långt han kanske 
önskat har han nu alla andra attribut 
för en man som lyckats i livet. Gården 
Hesslö är på över hundra tunnland, 
mangårdsbyggnaden  stor som en 
herrgård och renoverad för ett par 
hundra tusen kronor de sista två  åren.
Det är runt gården Wilhelm Rodius 

tankar kretsar de här dagarna. Att hans 
klient Robert Aspelin slutat höra av sig 

tycker inte Rodius är konstigt.
Tvärtom.

Direktör Ludwig Graucob kan inte 
släppa tankarna på Aspelin.

Kan han ha blivit illa sjuk? Ligger han 
död i lägenheten? Aspelin är 69 år.

En månad efter festen på Hasselback-
en, den 25 juni, gör Graucob en anmä-
lan om försvinnandet på Klara polissta-
tion.

Tillsammans med direktören åker po-
lisen hem till Aspelins lilla etta på Gär-
det i Stockholm. Den är låst, ingen öpp-
nar, sprintarna slås ur dörren – men i lä-
genheten finns ingen tandläkare.

Bostaden är ostädad, skräpig, full av 
papper och bråte.

Det är ingen nyhet för direktör Graucob, 
så levde Aspelin, men dammet bekymrar 
både Graucob och polisen. Det ligger tjockt 
på varje plan yta, det sista rivna bladet i 

väggalmanackan är från den 19:e april.
På golvet innanför dörren ligger Lud-

wigs eget brev till Robert, där han ber 
Aspelin höra av sig om sammankoms-
ten på Hasselbacken.

G
östa Palmqvist vid 
Stockholmskrimina-
lens första rotel blir 
den som sätts att re-
da ut försvinnandet, 
men det går trögt. 

Ingen annan är Graucob tycks ha um-
gåtts med Aspelin de sista åren, lä-
genheten bär inga spår av våld, snara-
re tycks Aspelin ha lämnat den för att 
snart återkomma.  Graucob har berättat 
att Aspelin inte haft något arbete att gå 
till, tandläkaren har levt på sin folkpen-

Ondskan föds i 
en dröm om lyx

sion och avkastningen på arvet efter sin 
syster. Direktören hjälpte själv till med 
Aspelins bankkontakter i ärendet.

Försvinnandet är oförklarligt – men ett 
av många. På Stockholmspolisens avdel-
ning för försvunna personer finns redan 
över 1 500 fall från gångna år.

Där, i en pärm på en hylla, hamnar  
nu den resultatlösa utredningen om 
medi cine kandidaten Mauritz Hilding 
Robert Aspelin, och hade allt gått som 
bankjuristen Wilhelm Rodius tänkt sig 
skulle den stannat där.
Den kunde till och med ha hamnat där 
lite tidigare.

Det är drömmen om det goda livet 
som driver Wilhelm Rodius till den abso-
luta ondskan.

Hessle gård är hans livs stora önskan.
När han ser annonsen om försäljningen 

våren 1960 vet han redan vilken fastighet 
det gäller. Han är uppvuxen i en lantbru-
karfamilj i trakten, och 20 år tidigare, som 
en ung man, har han besökt Hessle.

Rodius har också besvär med relatio-
nen till sin hustru. Hon kommer från en 
förmögen familj, också de inom jordbru-
ket, och Wilhelm tycker sällan att hon 
uppskattar hans idéer och initiativ.

När Rodius, hustrun och barnen gör en 
utflykt till visningen av Hessle blir hans 
fru fullständigt begeistrad  över godset. 
Rodius lovar henne att köpa gården, men 
det handlar om stora pengar.

Hur ska han lösa det?
Sommarstugan i Sörmland säljs och ger 

en del av köpepenningen. En del bespa-
ringar har han, men mycket pengar måste 
ändå lånas upp. Dessutom är Hessle inte 
i toppskick, det kommer att ta tid innan 
ägorna ger avkastning på kapitalet. Först 
måste huset sättas i skick, det är omfat-
tande grundarbeten och mycket annat 
som krävs. Det handlar om sexsiffriga 
belopp utöver  vad gården kostar.

Inom ett år efter köpet inser Rodius att 
han behöver skaffa mer pengar.

Mycket pengar.

Att hans klient 
slutat höra av 

sig tycker Rodius 
 inte är konstigt. 

Tvärtom.

Fortsättning från föregående uppslag S

Texten fortsätter på nästa uppslag S

MER ÄN EN KAMRER En av Robert Aspelins få vänner är bankmannen Wilhelm Rodius. Han sköter tandläka-
rens affärer, och när Aspelin hämtar sina pengar på banken kommer han alltid personligen till Rodius för att få hjälp att fylla i 
kvittenserna. Foto:REPORTAGEBILD

PARADVÅNINGEN Wilhelm Rodius har en sexrummare på Drottning-
gatan 95 i Stockholm. Han vet att huset ska rivas inom några få månader.
 Foto: AFTONBLADET

KONTORET På Handelsban-
kens juridiska avdelning på Freds-
gatan är Rodius anställd och eta-
blerad sedan många år.
 Foto: KURT BERGGREN

GODSET Hessle gård är bankmannens livsprojekt, men driften drar stora 
summor varje månad, långt mer än Rodius kan klara på sin lön.
 Foto:ARKIVBILD
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Kontot är tömt – 
han måste bort
En som har det men aldrig gör av 
med några är tandläkaren Robert Aspe-
lin. Rodius har haft hand om hans affärer 
sedan vintern 1961. Rodius sköter Aspe-
lins deklarationer, har hjälpt honom med 
bouppteckningen efter systerns död, och 
varje månad ser han till att Aspelin får 
några hundralappar från kontot. Där 
finns nästan 300 000 kronor, arvet efter 
systern placerat i aktier och värdepap-
per. Och det är i stort sett bara avkast-
ningen Aspelin plockar ut för att dryga 
ut pensionen.

Aspelin är ingen normal kund, det 
förstår Rodius snart. Tandläkaren är en 
mycket ensam människa, uppenbart med 
någon psykisk diagnos och lika uppen-
bart oförmögen att hantera ekonomi av 
något slag. När han hämtar sina pengar 
på banken kommer han alltid till Rodi-
us personligen för att få hjälp att fylla i 
kvittenserna. 

Det hjälper Wilhelm Rodius så gärna 
till med. När tandläkaren säger att han 
vill ha ut 400 kronor ber Rodius honom 
skriva beloppet på blanketten och signe-
ra. Sedan går Rodius till kassan, men på 
vägen skriver han till en siffra framför de 
400, fyller i det sammanlagda beloppet i 
fältet där summan anges med bokstäver, 
och hämtar pengarna.
Aspelin får sina 400 kronor i handen, res-
ten stoppar Rodius i egen ficka. 

Det är så enkelt, nästan genialt – 
det fungerar gång efter gång efter gång.

Det är bara ett problem, och det är att 
kontot sinar undan för undan.

I början av vintern 1962 är pengarna 
nästan slut, det finns bara några tusen-
lappar kvar.

Rodius inser att inte ens en kuf som 
Aspelin kan undgå ana oråd den dag kon-
tot är helt tömt.

Så hur göra?
Aspelin har ju ingen nära släkt, knappt 

några vänner. Skulle någon sakna ho-
nom?

Den 1 februari går Rodius till verket. 
När Robert Aspelin kommer för att häm-
ta sina vanliga fyrahundra kronor små-
pratar de båda männen lite, Aspelin vill 
ha förslag på en vettig frisör.

Rodius säger att det ligger en strax in-
till, tar man bankens baktrappa ut mot Ja-
kobsgatan kommer man nästan rakt på.

Sedan går det fort.
Aspelin hinner bara ett par steg ner-
för den branta trappan innan Rodius 

trycker till honom med all kraft i nack-
en. Aspelin kastas handlöst med hu-
vudet före, skadar sig illa och är näs-
tan medvetslös efter fallet.
Han har svåra krosskador, men nack-
en är hel. Aspelin lever.

Det är Rodius själv som larmar 
ambulansen och ser till att tandläkaren 
snabbt kommer till sjukhus.

Det är Rodius som besöker Aspelin un-
der vårdtiden, och det är Rodius som se-
dan skjutsar honom hem till lägenheten 
och ser till att den gamle får mat under 
konvalescensen.

Anar Aspelin ingenting?
Han minns inte mycket av fallet, och 

Rodius förklaring att det var han som 
snubblat och råkat knuffa Aspelin fram-
åt är ju både ursäktlig och trovärdig. Var-
för skulle en högt uppsatt bankjurist an-
nars ägna sig åt patientvård av det här 
slaget i en torftig enrummare på Gär-
det?

Aftonbladet

Det är Rodius 
själv som larmar 

ambulansen

Gå inte före, 
 gå alltid sist,  
ingen bakom

L
agens arm är lång.
Riktigt lång är den på 
kommissarie G W Lars-
son, som vid årsskiftet 
1963–1964 tillträder 
tjänsten som chef för 

Stockholmspolisens våldsrotel.

En av sina första dagar på nya jobbet tar 
han fram pärmen ”F1” – första roteln för-
svunna personer. Pärmen rymmer ett tret-
tiotal fall, men G W fastnar snart för Aspe-
lins. Inget nytt har tillkommit på de dryga 
18 månader som gått efter polisanmälan.

Kan tandläkaren ha tagit livet av sig? Ing-
enting i bostaden tydde på det. Vad kan an-
nars ha hänt?

För att få veta mer om Aspelins 
liv ser Larsson till att tingsrätten i Stock-
holm utser en god man som kan gå ige-
nom den försvunne tandläkarens ekono-

mi. Till uppdraget utses nämdemannen 
Margit Dolk.

G W Larsson kallar också till sig Gösta 
Palmqvist, och den 21 februari de åker till 
kronofogdens lager i det gamla Nürnberg-
bryggeriet på Södermalm. Där har Aspe-
lins bohag från lägenheten lagrats efter 
försvinnandet.

Nu går de båda poliserna, tillsammans 
med kriminalassistenten Rolf Bångerud, 
igenom alltihop igen – och i en gammal 
byrå hittar de något märkligt: samman-
lagt 53 papperslappar med Aspelins eg-

na anteckningar, skrivna på restaurangno-
tor, butikskvitton och lösa almanacksblad. 
Ett tema återkommer gång på gång: skräck 
för att falla eller ramla.

” Tänk på trösklar, gå försiktigt” skriver 
Aspelin med darrig handstil. På en annan 
lapp läser G W Larsson:

” Glöm aldrig 
den ödes-
digra 1 fe-
bruari, jag 
kunde dött 
i banktrap-
pan.”

En tredje 
anteckning 
lyder:

”Gå inte fö-
re, gå alltid 
sist, ingen bak-
om.”

Men allt 
handlar inte 
om konstiga 

fall i trappor. I anteckningarna finns ock-
så en rad kom-ihåg-meddelanden, under-
liga uppmaningar om hur han borde leva 
sitt liv – äta hemma till exempel.

Och där finns, tunt skrivet på gamla 
krognotor och reklambroschyrer, uppgif-
ter om kontakterna med banken.

”Hr Rodius 400:- (8/6) en gång i måna-
den nu.”

”Fick 1.000 av Hr Rodius den 3/8 1961. 
Skall hämta 200:- första torsdagen i Okt.”

Ingenting tyder på att Aspelin lagt 
om sitt liv efter arvet från systern. Han 
fortsätter leva sparsamt, på gränsen till 
gnetigt.

En av lapparna gör polisen extra in-
tresserad. Det är det saknade, sis-
ta almanacksbladet från den 19: april 
1962. Där står tydligt noterat ”Hr Rodi-
us lunch kl 13 (icke baktrapp)”.

ETT FÖRSTA FÖRSÖK Aspelin hinner bara ett par steg nedför den branta trappan innan knuffen kommer. Tandläkaren kastas handlöst med huvudet före, får 
allvarliga krosskador och är nästan medvetslös efter fallet. Men han överlever - den här gången. (Bilderna från polisens förundersökningsprotokoll.) Foto: POLISEN

Fortsättning från föregående uppslag S

Texten fortsätter på nästa uppslag S
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I 
polishuset kopplas nu kri-
minalens mordkommissi-
on in på fallet. Utredning-
en tas över av kommis-
sarie Lars Kollander, med 
Bångerud som assistent.

I Aspelins sjukjournaler får de en för-
klaring på tandläkarens underliga liv och 
vanor. På 1940-talet vårdades Aspelin på 
mentalsjukhus, inlagd på egen begäran. 
Diagnosen löd schizofreni – men var det 
en anledning att ta livet av sig när man 
nyss fått ett jättearv?

Utredarna skickade lapparna med 
tandläkarens anteckningar till rättspsy-
kiatern Walter Parviainen. De ville ha 
svar på två frågor:

4  Förtjänade Aspelins anteckningar 
tilltro i olika sakförhållanden?
4  Finns det i materialet något som 
tydde på självmordsbenägenhet hos 
Robert Aspelin?
Svaren var korta – på den första frågan 

ja. På den andra – nej.
Samtidigt visade Margit Dolks arbete 

att Aspelins anspråklösa liv stämde illa 
med de pengar han måste haft i handen. 

Tandläkaren var ju smått förmögen.
Den exakta summan på arvet efter sys-

tern var 288 818 kronor, men enligt Han-
delsbanken på Fredsgatan, där den gamle 
haft sitt konto, hade pengarna successivt 
tagits ut de senaste åren. Det gällde sto-
ra belopp, tusentals kronor varje månad. 
Sista uttaget hade skett strax efter den 19 
april, den 24:e samma månad.

Den som skött Aspelins affärer, bank-
juristen Wilhelm Rodius, förklara-
de att inte ett öre nu fanns kvar, och 
att Aspelin med sannolikhet fört över 
pengarna till en annan bank. Men när 
Rodius ombads ta fram en redovisning 
över hur pengarna förvaltats blev han 
motvillig, det skulle kräva betydande 
arbetsinsatser.
Kunde det inte räcka med Aspelins 
kvittenser på uttagen?

Sammanlagt 16 kvittenser med 
Aspelins namnteckning tömde kontot. 
Enligt Rodius hade affärererna skötts på 
telefon, och Aspelin hade sedan hämtat 
pengarna kontant på kontoret. Men kri-
minalassistenten Rolf Bångerud var miss-
tänksam – och när kvittenserna granska-
des av tekniska experter stod det snart 
klart att de delvis förfalskats.

Nu drogs snaran åt kring Wilhelm Ro-
dius, och en undersökning av bankjuris-

Snaran  dras om  Rodius
tens egna affärer satte honom inte i bätt-
re ljus.

Hessle gård, hans hem i Uppland, ha-
de köpts för närmare 250 000 kronor år 
1960. Runt 100 000 kronor hade Rodius 
lagt in av egna sparpengar, resten var lå-
nat, men det var uppenbart att de reno-
veringar och ombyggnader Rodius sedan 
gjort omöjligt kunde bekostats med hans 
egna inkomster.

Mordkommissionen beslöt nu om ex-
traordinära insatser. Dels en omfattande 
revision av Rodius ekonomi sedan flera 
år tillbaka, dels en kartläggning av bank-
juristens dagliga vanor – i över en månad 
spanade polisen på Rodius.

Kollander och Bångerud fick också 
fram den sjukjournal som bekräftade att 
Aspelin faktiskt fallit i en trappa på Han-
delsbanken den 1 februari. 

Indicierna hopade sig. Åklagaren, 
stadsfiskal Otto Meijer, var övertygad 
om att åtminstone kunna fälla Rodius 
för bedrägerierna.

Men var bankjuristen verkligen ock-
så en mördare? 

Fem minuter i tio på förmiddagen den 
7 juli 1964, hämtades Wilhelm Rodius 
från Handelsbanken på Fredsgatan till 
förhör. 

Fortsättning från föregående uppslag S

Diagnosen  
löd schizofreni 

– men var det en 
anledning att ta 

livet av sig ?

VARNADE SIG SjÄLV  
I en byrå  hemma hos tandläkaren 

ÅKLAGAREN Stadsfiskal Otto Meijer ( t v) tror att Rodius kan fällas för åt-
minstone bedrägeri. Och kriminalkommissarie GW Larsson (t h) får lämna över fal-
let till mordkommmissionen. Foto: GÖRAN UNDÉN

Noterna skickas för bedömning till 
rättspsykiatern.  Foto: GÖRAN UNDÉN

GRANSKADE EKONOMIN Nämndemannen Margit Dolk får i upp-
drag att gå igenom den försvunne Robert Aspelins ekonomi. Den är märklig, inte 
ett öre finns kvar på hans konto. 16 kvittenser har på kort tid förött hela kapitalet.
 Foto: AFTONBLADET

hittar polisen lappar med klotter och anteckningar som tyder på att Aspelin är rädd. Fallet i trappan har gjort honom orolig. Ett tema återkommer gång på gång: skräck för 
att  ramla. Foto: ERIC ROXFELT

Texten fortsätter på nästa uppslag S
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D
et mord som den 
då 51-årige Wil-
helm Rodius be-
gick på Robert 
Aspelin är ett av de 
mest bestialiska i 

svensk kriminalhistoria.
Det kunde också, mycket väl, ha bli-

vit det perfekta brottet.
Efter den misslyckade knuffen i trap-

pan har ekonomin, Hessle, hustrun och 
banken ansträngt Rodius intellekt till det 

yttersta. Han är desperat – men 
tänker kallt och klart.

Uppenbaras bedrägerierna 
faller hans livsverk i spillror. 
Bara handling, och snar hand-
ling, kan rädda honom.

På skärtorsdagen den 19 april 
1962 kommer tillfället. Aspelin 
har ringt ett par dagar tidigare 
och vill bjuda på lunch – ett tack 
för all den vänlighet Rodius vi-
sat honom under sjukhusvistel-
sen och tiden därefter.

Rodius förbereder sig 
minutiöst.

En knölpåk hans pojkar 
haft som leksak göms bakom 

dörren i entrén till lägenheten på Drott-
ninggatan. En masonitskiva införskaffas, 
Rodius mäter noga att den går att dra in i 
badrummet. Han slipar kniven, en kraftig 
förskärare. Han ser till att det finns gott 
om torr och fin ved i hemmet.

Han vet också att det bara är en frå-
ga om månader innan huset ska rivas. 
Dessutom har han fullgoda skäl att stan-
na i Stockholm några nätter. Bilen står på 
verkstad och utan den kan han inte ta sig 
hem till Hessle efter arbetet.
När Aspelin möter Rodius på bankkon-
toret på Fredsgatan den 19;e föreslår han 
lunch på restaurang Minerva, en klassisk 
Stockholmskrog. Det passar Rodius, på 
vägen dit är det bara en kort avstickare 
till våningen på Drottninggatan.

Rodius föreslår att de ska ”titta in” en kort 
stund – det är en fantastisk gammal lägen-
het och han vill gärna visa den för sin vän 
innan hela huset jämnas med marken.

Aspelin anar ingen oråd.
När han gått in kommer slaget bak-

ifrån, direkt, snabbt och tungt, och tand-
läkaren faller medvetslös till golvet. Ro-
dius låter honom ligga, går in i sovrum-
met och klär av sig naken, återvänder och 
drar den medvetslöse Aspelin på maso-
nitskivan in i badrummet.

Enligt rättsläkaren lever tandläkaren 
fortfarande när Rodius börjar styckning-
en med att skilja huvudet från kroppen.

Han fortsätter arbetet med med både 
kniv och såg, av och till går han ut i lägen-

heten och ser till att alla de tre kakelug-
narna brinner som de ska. Han lägger in 
mer ved, justerar luckorna, och efter nå-
gon timme börjar han kremeringen.

Kropp och kläder eldas ihop, tandläka-
rens klocka får däremot vara, den kan han 
alltid göra sig av med på annat sätt.

Rodius sköter sin makabra syssla me-
todiskt, men lite orolig är han. Kan ug-
narna spricka av värmen när man eldar 
så här hårt?

Tre timmar senare vet han att de inte 
gör det. Då rakar han ut de sista resterna 
av Aspelin ur de tre kakelugnarna. Några 
större benbitar som elden inte helt rått 
på krossar han med en hammare. Askan 
spolar han ner i toaletten, övriga rester av 
kroppen, det är inte mycket, slår han in i 

en tidning och kastar i soptunnan.
Klockan fyra på eftermiddagen är allt 

över. Rodius städar ordentligt, gömmer 
kniv och såg bakom en lös bräda i väg-
gen. 

Sedan tar han ett bad, och lägger sig i 
sängen och vilar en stund.

Sent på eftermiddagen hämtar han bi-
len på verkstaden och kör ut till Hessle.

Det blir ett kärt återseeende.
Nu är ju gården och familjen räddad.

I över två år lever Wilhelm Rodius 
med mordet på sitt samvete utan att någon 
i hans omgivning anar någonting. Rodius 
tror att han begått det perfekta mordet – 
och han har psyket att hantera det. Trakten 
runt Hessle möter samma vänliga, kyrklige 

bankkamrer som alltid, en härlig människa 
med genuint intresse för jordbruket.

”En rejäl karl, och en trivsam granne” 
säger lantbrukaren Tage Lund i Klock-
backen efteråt.

På banken väcks inga misstankar, Aspe-
lins pengar är inte längre deras ansvar, 
tandläkaren har ju flyttat dem.

Och på Drottningatan kommer gräv-
skoporna på sommaren 1962. Stadsmu-
séet gör en syn i fastigheten före rivning-
en. De fotograferar kakelugnarna, och tar 
faktiskt med sig luckorna från den ele-
ganta ugnen i salongen.

Efter några dagars arbete finns bara 
schaktmassor på tomten. Ett par veckor 
senare är den förvandlad till en tillfällig 
parkering.

Tandläkaren Aspelin är borta, varje 
tänkbart spår av honom, har bokstavli-
gen gått upp i rök.

Han  
slipar  

kniven, en 
kraftig 

 förskärare. 
Han ser  

till att det 
finns gott 

om torr och 
fin ved  

i hemmet.

KAKELUGN 1 I Rodius hem på Hessle gård hittar poli-
sen interiörbilder från Drottninggatan. Där finns kakelugnarna 
med.

1

2

KAKELUGN 3

SÅGEN Stycknings-
sågen fanns på bild vid 
rättegången – den större 
av de två på väggen.
 Foto: POLISEN

KNIVEN Det rikti-
ga mordvapnet återfinns 
aldrig, men Rodius berät-
tar hur förskäraren sett ut. 
(Kopian i naturlig storlek.)

MINUTIÖS Wilhelm 
Rodius planerar  varje de-
talj i dådet i förväg. Påk, 
kniv, såg, ved – allt är på 
plats. Foto:REPORTAGEBILD

KAKELUGN 2 Den kallas för den engelska spisen – långt större än en 
vanlig kakelugn i svenska hem.

3

KAKELUGN 3 När stadsmu-
seet gör syn i huset före rivingen tar 
de med sig luckorna från ugnen i sa-
longen. Foto: STADSMUSEET, ERIC ROXFELT

Fortsättning från föregående uppslag S

Han styckas   levande

Texten fortsätter på nästa uppslag S
”Trivsam granne”, intygar Tage Lund.

Foto: UPPSALA-BILD

TROSKYLDIG Ro-
bert Aspelin anar ingen 
oråd när han skärtorsda-
gen den 19 april 1962 lock-
as till Rodius lägenhet på 
Drottninggatan 95. Då har 
han bara minuter kvar att 
leva, och efter några tim-
mar är varje spår av tandlä-
karen borta.
 Foto:AFTONBLADET
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N
är gripandet 
sker efter   
två år är  
förarbetet 
grundligt.  
Tre man har 

avdelats för hämtningen av 
Rodius, han ska tas när han kom-
mer till banken på morgonen den 
7 juli. Är han skyldig till mor-
det är ett självmord inte uteslu-
tet, och åklagaren Otto Meijer 
inser att gåtan Aspelin då för-
modligen aldrig kan lösas

Det krävs ett erkännande 
från Rodius för att komma vi-
dare..

Samma fredagsmorgon skick-

as en annan grupp poliser för att göra hus-
undersökning på Hessle.

I det här läget vet utredarna  ingenting 
om den kallblodiga hanteringen i kakel-
ugnarna, de har bara starka misstankar 
om att Aspelin bragts om livet. Men de 
vet inte hur. Ett rimligt antagande är att 
kroppen kan finnas någonstans på Hess-
le.

Ytterligare poliser är inkallade för 
förhör med Rodius kollegor på banken,  
andra för att samla in allt material från 
hans kontor.

Det första förhöret hålls samma dag av  
Lars Kollander.

Det ska bli ett klassiskt exempel på hur 
en skicklig förhörsledare lockar sanning-
en ur en kallblodig mördare.

I sina anteckningar skriver kollegan 
Rolf Bångerud om strategin:

”Förhörsledaren planlade förhören så 
att Rodius i första hand skulle delges miss-
tanke om bedrägeri  (förskingrings-) brott. 

Först i ett senare skede misstanke om mord. 
Det skulle göras klart för Rodius att miss-
tankarna var välgrundade men vilka be-
vis polisen satt inne med skulle inte avslö-
jas. Om han nekade skulle han själv i de-
talj få berätta  om Aspelin, om hur det gått 
till när Aspelin tagit ut sina pengar o s v. 
Han skulle också själv få yttra sig om ifall 
han ansåg misstankarna välgrundade el-
ler inte.”

Rodius insåg snabbt allvaret i misstank-
arna om bedrägeri, och bad att få dit en be-

kant advokat,  Ragnar Gottfarb. När för-
höret inleds nekar Rodius först till allt, 
men beslås med allt fler detaljer han inte 
kan förklara. Efter tre timmar erkänner 
han förskingringen – men den svåra de-
len är kvar: att binda honom till mordet, 
ett mord med gott motiv men utan kropp, 
utan mordvapen, utan ett enda spår ef-
ter offret.

Bångerud skriver:
”Omedelbart efter detta (första) erkän-

nande delgavs Rodius planenligt misstank-

en om att ha dödat tandläkaren. Han ne-
kade till detta till en början till synes lugn. 
Han blev anmodad att svara på frågan om 
han vid något tillfälle varit tillsammans 
med Aspelin utanför bankens lokaler, vil-
ket han först nekade till. Denna fråga upp-
repades med skärpa flera gånger. Han be-
rättade då så småningom spontant om att 
han visat Aspelin vägen till en herrekipe-
ring (frisörsalong, reds anm.) bakom ban-
ken, varför de tagit vägen genom baktrap-
pan. Där hade Aspelin fallit i trappan och 
skadat sig, varefter Rodius medföljt ho-
nom till till sjukhus och därifrån hem till 
bostaden.”

Det tar ytterligare tre timmar för den 
skicklige Kollander att knäcka Rodius. 
Varje detalj nagelfars, varje påstående 
från Rodius bemöts med polisen egna 
uppgifter.

När erkännandet till sist kommer är 
det fullständigt – Rodius berättar plöts-
ligt, utan omsvep allt om både mordför-

söket i trappan och den makabra gärning-
en på Drottninggatan.

Rodius kunde dock fortsatt neka 
– utan kropp och mordvapen skulle han 
förmodligen aldrig ha kunnat dömas för 
själva mordet. 

Så varför ge upp?
I rättegången förklarade han sig. Över-

bevisningen om bedrägeriet hade räckt 
för att knäcka honom. Hela drömmen om 
Hessle och det goda livet på landet skulle 
varit över redan med en dom för försking-
ring, menade Rodius. Nu ville han spara 
sin familj, och inte låta dem leva vidare i 
ovisshet med en man och far som för all 
framtid skulle var en misstänkt mördare.

Rodius dömdes till livstids straffarbe-
te – men hans brott hade  på ett makabert 
sätt ändå lönat sig.

När Hessle gård såldes kort därefter 
gick godset för mer än dubbelt så myck-
et som Rodius  en gång betalat. n 

Meijer är orolig: 
ett självmord kan 

stjälpa allt
Rodius med försvararen Ragnar Gott-
farb. Foto: GUNNAR SÖDERGREN

Fortsättning från föregående uppslag S

LIVSTID Efter erkännandet döms Wilhelm Rodius i Stockholms tingsrätt till lagens strängaste straff: 
livstids straffarbete.  Foto: POLISMUSEET

missarie Lars Kollander, frilagd nere till vänster, blir legen-
darisk för sina förhör med Wilhelm Rodius. 

Foto: POLISMUSEET, GUNNAR TINGSVALL, REPORTAGEBILD

jÄTTEINSATS Gripandet av Rodius sker efter lång planering. Samtidigt som tre civi-
la poliser tar in Rodius när han är på väg till jobbet slår ett stort polisuppbåd under kommis-

sarie Hjalmar Friberg från riksmordkommissionen (i fluga i mitten) till mot Hessle gård. Kom-

Polisen:  
Ett helt 
unikt fall
n – Kakelugnsmor-
det är ett helt unikt 
fall i svensk polis-
historia, säger Jan 
Olsson, pensione-
rad polis från tek-
niska roteln.

– Och vi ska va-
ra tacksamma för 
det. Sådana brott 
är mycket besvärli-
ga att klara upp.

 Jan Olsson var 
inte själv med i ut-
redningen, men 
känner till fallet ge-
nom kollegor. Han 
har också arbetat i 
flera år i Gärnings-
mannaprofilgrup-
pen vid Rikskrimi-
nalpolisen.

– Den här fallet 
passar egentligen 
bättre i en decka-
re än i verkligheten, 
säger Jan Olsson.

– Att en soci-
alt anpassad, nå-
gorlunda normal 
människa, kalkyle-
rar kring risken att 
avslöjas som för-
skingrare och  mör-
dar för att undgå 
den, du hittar inte 
något liknande.

n Det är kallblodig-
heten  Wilhelm Ro-
dius visar, både i 
den grundliga pla-
neringen och själva 
genomförandet av 
mordet, som stick-
er ut, menar Jan 
Olsson.

– Han går till vä-
ga som i krig, pla-
nerar det så noga, 
i detalj. Rodius ge-
nomförde sin plan 
så att det inte fanns 
några luckor i den. 
Han hade aldrig 
gjort det på det här 
viset om inte huset 
skulle rivas.

”Normala” mör-
dare är helt annor-
lunda, enligt Ols-
son. De är inte så 
planerande och lå-
ter ofta känslorna 
styra.

n Wilhelm Rodi-
us dömdes i de-
cember 1964  till 
livstids straffarbe-
te för mordet. Han 
blev den siste i Sve-
rige med just den 
domen, i den nya 
brottsbalken 1965 
byttes straffet till 
livstids fängelse.

Rodius ansök-
te om benådning 
1968, men släpp-
tes inte ur fängelset 
förrän 1978. Han 
återgick till ett nor-
malt liv, återföll ald-
rig i brott och bod-
de större delen av 
sitt liv i en bostads-
rätt på Geijersgatan 
i Uppsala.

Rodius avled den 
17 juni 2007.

Helt oberörd  när han grips
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n n Rodius erkännande och 
berättelse sågs med skepsis 
av många inom polisen.

Även utomlands, där fallet 
uppmärksammats enormt, ifrå-
gasattes om det verkligen var 
möjligt att så fullständigt brän-
na en kropp i vanliga kakelug-
nar.

De rättsläkare som koppla-
des in på frågan undrade ock-
så. En normal kremering tar tre 
tímmar, då är hettan enorm.

Rodius vidhöll sin berättel-
se under flera veckors förhör. 

”Varför skulle jag ljuga om nå-
got så hemskt? frågade bank-
juristen.

En av tvivlarna var den den 
då unge rättsläkaren Sven Olof 
Lidholm. Han fick uppgiften att 
avgöra frågan innan domstolen 
tog ställning.

Huset på Drottninggatan 95 
var rivet, men med hjälp av be-
slagtagna fotografier kunde 
Lidholm och kollegorna spå-
ra upp två kakelugnar med nära 
nog identiska mått i en rivnings-
fastighet på Karlavägen.

Sotare, brandkår och perso-
nal från Statens provningsan-
stalt kopplades in. Termometrar 
placerades både i kakelugnar-
na och  rummen de stod i. Ob-
servatörer placerades ut för att 
avgöra rökutvecklingen i skor-
stenarna.

Till sist inköptes en griskropp 
med samma vikt som Aspe-
lin, och för att även de kraftiga-
re benen skulle kunna jämfö-
ras tog man med ett lårben från 
en kalv. Även  veden valdes ef-
ter Rodius nogsamma beskriv-

ning: riktigt torr barrved.
När brasorna brunnit ut var 

resultatet skrämmande exakt.
På tre och en halv timme var 

grisen, med ben och allt, för-
vandlad till en askhög på ett 
knappt kilo.

Efter experimentet fanns in-
te längre fog för att tvivla på 
några av Rodius påståenden. 
Trots det fortsatte polisen grä-
va på hans gård, i hopp om att 
finna åtminstone någon begrav-
ningsbar rest av Aspelin.

Allt var förgäves.

 – Vi har ingen mordplats, inget of-
fer, inget mordvapen, inga teknis-
ka bevis och inga vittnen.

Så inledde åklagaren Otto Meijer 
sin slutplädering mot Wilhelm Ro-
dius i Stockholms rådhusrätt.

– De hade aldrig gått att fälla ho-
nom utan erkännandet, säger Leif 
GW Persson. På den tiden behöv-
des en kropp.

Leif GW Persson var i mitten på 
1960-talet nyanställd på Rikspolisstyrel-
sen. Han minns Kakelugnsmordet väl.

– Först trodde ingen på Rodius erkän-
nande. Man trodde att Aspelin tagit livet 
av sig.

– Åklagare är också allmänt motvilli-
ga mot att åtala för mord när ingen kropp 
finns. Men det finns fall när gärningsmän 
blivit dömda på liknande grunder.

Thomas Quick är det mest kända – och 
nu aktuella fallet.

– Pojken Johan Asplund är ju fortfaran-
de spårlöst försvunnen, säger Leif GW 
Persson. Quick är dömd för mordet enbart 
på sitt erkännande.

Det så kallade Nancymordet är ett lik-
nande exempel. En 32-årig kontorist  Nan-
cy Håkansson, försvann i juli 1953. Man 
misstänkte självmord – men fyra år senare 
erkände radioförsäljaren Orvar Knape att 
han slagit ihjäl Nancy med en åra i en rodd-
båt. Knape dömdes efter en lång rätte-
gång  till 12 års straffarbete för mord.

– Kroppen hittades aldrig, men i det fal-

let fann man vittnen på land som sett vad 
som hände, säger GW Persson.

Ofta blir det en annan brottsrubricering. 
En före detta polisman från kretsen kring 
Hans Holmér slog senare ihjäl sin flickvän, 
men kroppen hittades aldrig. 

– Han nekade genom hela rättegången, 
och dömdes istället för grov misshandel 
och grovt vållande till annans död. 

Det finns också fall när mördaren inte 
kan fällas alls. Det så kallade Båstadsmor-
det är ett exempel.

– Det var en kille som slog ihjäl ett äldre 
par, vars kroppar inte kunde hittas. Trots 
blodspår från offren i bagageluckan kunde 
rätten inte fälla honom. Han gick helt fri, sä-
ger GW Persson.

Resning väntar dock i målet – långt se-
nare återfanns offren i en sjö.

I polisens pärmar finns hundratals fall 
med försvunna personer. Hur många av 
dem är i själva verket mordoffer?

– Mellan tummen och pekfingret skul-
le jag säga ett tiotal personer varje år. Ofta 
kvinnor som slagits ihjäl av sina män. Mör-
dare som får undan kroppen har ofta goda 
chanser, säger GW Persson, som också 
berättar om en makaber del av efterspelet 
till Kakelugnsmordet:

– Några månader efter att Rodius 
dömts satte någon in en annons i Dagens 
Nyheter, en ganska stor annons. Där stod 
att Handelsbanken sökte en styckmästa-
re till sin personalrestaurang…det blev ett 
djävla liv.

Redaktion: Arne Höök, Martin Wåhlstedt, Nils Franchell, Hanna Richter, Jonas Lundh, Staf-
fan Larsson, Roland Söderholm, Eric Roxfelt, Patrik Lindvall, Rolf Ginman, Kent Hellqvist. 
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jan Helin. 
Tryckt i Göteborg, Karlskrona, Norrtälje, Södertälje, Västerås och Örnsköldsvik.
Källor: Aftonbladet, Wikipedia, Stockholmstidningen. UK NewsQuest. Ett särskilt och 
stort tack till polismuseet i Stockholm.

Tvivlarna
”Får de undan kroppen 
har de goda chanser”

n Den franske sol- 
och- våraren Henri 
Landru dömdes till 
döden 1922 för 
mord på tio änkor 
han träffat via kon-
taktannonser. 
Några kroppar på-
träffades aldrig, 
trots omfattande 
grävningar i hans 
trädgård. I en järn-
kamin i huset fann 
polisen till sist ske-
lettrester och spän-
nen från damkläder.
Landru förklarades 
skyldig trots att ing-
en av änkorna kun-
de identifieras, och 
avrättades i giljotin i 
februari 1922.

Charlie Chap-
lin gjorde en film 
byggd på fallet, 
Monsieur Verdoux 
från 1947.

n Skådespelerskan 
Gay Gibson, 19, 
försvann spårlöst 
under en båtresa 
mellan Kapstaden 
och Southampton i 
oktober 1947. Den 
31-årige stewarden 
James Camb, som 
bevisligen befunnit 
sig i Gibsons hytt 
på natten, dömdes 
för mord trots att 
kroppen aldrig åter-
fanns och vittnen 
saknades. Camb 
hävdade att Gibson 
dött av slag och 
att han i panik kas-
tat ut kroppen ge-
nom en ventil i hyt-
ten. Camb dömdes 
till hängning, men 
straffet omvandla-
des till livstids fäng-
else.

Han dog 1979.

två KäNdA moRd utAN KRoPP utomlANds
LUKT-
PROV 
Förunder-
sökningsle-
daren stads-
fiskal Otto 
Meijer (t h) 
och kom-
missarie GW 
Larsson ut-
anför fastig-
heten under 
provbrän-
ningen. 
Rökutveck-
lingen var 
synlig och 
delvis kraf-
tig, men inte 
uppseende-
väckande. 
Hyresgäster 
omkring an-
såg dock att 
det luktade 
förfärligt.

Foto: LO WINGE

3,5 TIMMAR En griskropp med samma vikt som Aspelin provbrändes i liknande kakelugnar i en rivningsfastighet 
på Karlavägen. På tre och en halv timme var kroppen förvandlad till en askhög och några små benbitar. Foto: POLISEN

Leif GW Persson 
minns kakelungs-
mordet väl.
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Henri Landru med sitt sista offer.
Foto: AFTONBLADETS BILDARKIV

Gay Gibson, troligtvis mördad av Ja-
mes Camb.Foto: AFTONBLADETS BILDARKIV

TALAR RODIUS 
SANNING?  
Trots att han erkänt tvivla-
de många inom polisen. En 
av dem var den då unge 
rättsläkaren Sven Olof Lid-
holm, med pipa längst  till 
höger. Han fick uppgiften 
att avgöra frågan före rät-
tegången: var det verkligen 
möjligt att så fullständigt 
bränna en kropp i vanliga 
kakelugnar?   
 Foto: ÅKE MALMSTRÖM
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