
Mjälnäsmordet den 25 oktober 1912 

 

John Sandström, uppväxt vid Länninge berättar: 

Vad som här följer är vad jag som barn och ungdom hört berättas. Detta hände den 25 oktober 

1912. 

Ammy arbetade som hembiträde vid Mjälnäs och skulle gå hem till sina föräldrar som bodde i 

Vrena. Gustav, som var dräng på gården, gick den dagen och plöjde, när han såg att Ammy 

som han trådde efter var på väg hem.  

Han fick då bråttom att ställa in och oka av oxarna. Därefter tog han sin cykel och åkte efter 

henne och hann med henne på skogen hundratalet meter från Mjälnäs allé. Där på skogen tog 

han en sten och slog henne i huvudet med. Sedan släpade han in henne i skogen och fullföljde 

sin gärning. Därefter gick han ner till Långhalsen, där han ämnade dränka sig. Men modet 

svek honom, så han gömde sig i en lada i närheten. Där fann man honom tredje dagen efter 

mordet (i höet nerkrupen). 

Gustav blev fängslad i Nyköping. Men efter en tid fick han hjälpa till i ett växthus vid S:t 

Anna, där han åter begick ett mord på en kvinna. Vad som sedan hände med honom vet inte 

jag./John 

 

Kyrkoböckerna ger följande: 

Anna Malvina Thålin var född 1893-04-24 i Vrena. Hennes mor var Anna Sofia Gustafsson 

från Runtuna och hennes styvfar var Ernst Gustaf Thålin från Vrena. År 1900 bodde familjen 

vid Bettnaborg i Vrena enligt folkräkningen. Där fanns då också tre syskon till, vilka var 

gemensamma barn. 1907 hade de ytterligare tre barn när de flyttade in till Kvarngården i 

Vrena. Då noteras de som inflyttade från Bettna så det är nog Bettnaborg i Bettna som menas. 

1910 flyttade Ammy från Kvarngården till Mjälnäs som piga. 

 

Vid Mjälnäs bodde då en f d dräng, som benämns sinnessjuk, vid namn Karl Gustaf 

Danielsson, född 1891 i Vrena. Han flyttar ut till Nyköpings Hospital. 

 


