Fången nr 360 Spång
-den sista dödsfången i Uppsala

BARBRO HOLMDAHL OCH FREY BJÖRLINGSON

Vid det nya fängelset i Uppsala inskrevs den första fången nr 360 Spång
den 10 november 1862.
Hon, Catharina Spång, kom vandrande nerför backen från det gamla
gemensamhetsfängelset i Slottets södra torn till den nya anstalten vid nuvarande Dag Hammarskjölds väg 13. Catharina ska placeras i någon av
de 66 ljusa cellerna - anstalten har också 5 mörka.
Det är en lugn Catharina som passerar fängelseporten som nr ett. Ändå är hon dömd till döden genom halshuggning.
Vem var Catharina, vilket liv hade hon levt, vilka tankar fanns i hennes
huvud denna dag? Från rättegångsprotokoll och dagboksanteckningar
växer bilder fram ur den 40-åriga Catharinas liv.
Historien börjar i Södra Väppeby i Veckholms socken. I en backstuga
sammanbor Catharina med arbetskarlen Gustaf Blomqvist. Hon blir anklagad för att ha tagit livet av mannen genom gift. Men redan medan
Blomqvist är sjuk och döende beger sig prosten i socknen Johan Börjesson till landsfiskalen Philip Kindborg och meddelar misstankar att allt inte står rätt till. När landsfiskalen kommer till Blomqvists och Catharinas
stuga, har Blomqvist varit död i två timmar. Det är den 12 augusti 1859.
Och inte bara detta med Blomqvist. Nu löper tungorna friskt. Hur dog
egentligen Catharinas förre man, soldaten Spång, fem år tidigare? Varför kallades aldrig socknens barnmorska i tid till Catharina, när hon 1856
födde sitt och Blomqvists barn? Dog det nyfödda barnet en naturlig död?
Blomqvists lik besiktigas, och det innehåller stora mängder arsenik.
Soldaten Spångs och det lilla barnets gra"ar kan man helt enkelt inte
hitta.
Catharina häktas och ställs inför rätta vid Trögds häradsrätt, anklagad
för tre mord. Så kommer hon till Slottsfängelset i fångkärran d e n 6 december 1859. Hon beskrivs i fångförteckningen som ljushårig, blåögd
63

Södra tornet på Uppsala slott tjänade som fängelse från 1820-talet till 1866. I den översta
våningen fanns en kyrksal och bakom palissaden runt tornet e n rastgård. Detalj av målning
av 0. E. Rosenius, 1820-talet.

och kortväxt, medan hon i häradsrättens protokoll antecknas vara "av
medelmåttig växt med mörka, särdeles skarpa ögon och mörkt hår"! Hon
är klädd i svart ylle kofta, blårutig bomullsklänning, två under kjortlar och
med "tjenger" på fötterna. På h uvud et h ar hon e n svart silkeschale tt och
i öronen tunna guldörhängen. I handen har hon kam , spegel och en
pung med 3 riksdaler och 16 skilling i.
Men låt oss stanna upp ett tag och läsa i de många rättegångsprotokollen.
Catharina är född d e n 8 november 1819. Hon är dotter till arbetskarle n Jan Andersson och hans hustru Catharina, boende i Lillkyrka socken.
Vid 15 års ålder återfinns hon som piga och tjänar på olika ställen i socknen. 20 år gammal gifter hon sig med indelte soldaten Johan Spång i
Veckholms socken. De sammanavlar fyra barn, av vilka tre når vuxen ålder. De bor i socknens soldattorp.
Det blev ett stormigt äkte nskap. Det är förvå nansvärt hur mycket granna rna har att berätta h ärom vid rättegången. Ingen i socknen som kom-
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mer att vittna har något gott att säga om Catharina, tvärtom. Men trots all
osämja anlitas Catharina ofta av grannhustrurna, som hon hjälper med
stortvätt, skurning och skördearbete. Kontraktsprosten Börjesson är en
betydande man. Han är teologie doktor, gift med landshövding Focks
dotter och medlem av Svenska Akademien. Han har en alldeles bestämd
uppfattning om Catharina. Hon är svag i kristendomskunskap och har
ett vilt sinnelag, är besatt av "ondska och vilda passioner".

Soldaten Spångs död. Misstanke om barnamord
Rotebonden Johan Carlsson i Säby hördes och uppgav: Vittnet hade under
Spångs sjukdom blivit tillkallad av något av dennes barn, som upplyst att
Catharina avlägsnat sig från hemmet. Vittnet hade funnit Spång illa sjuk
och frågat om läkare skulle tillkallas. Spång hade svarat att det vore för
sent och önskade istället få besök av en präst. När Catharina tre dagar efter vittnets nämnda besök kommit hem, hade hon på intet sätt synts rörd
över mannens sjukdom eller sökt vidtala vittnet att efterskicka läkare,
utan tvärtom förklarat att läkare icke behövdes. Då vittnet åter besökt

Spång, hade denne häftigt blött ur mun och näsa så att sängkläderna varit alldeles nedblodade. Någon av de efterföljande dagarna hade Catharina inkommit till vittnet och sagt: "Nu i Guds namn är det slut". Då vittnet yttrat, att det väl bleve svårare för henne efter mannens död, hade
Catharina vidare förmält: "Det vore illa, om jag icke kunde föda mig och
barnen lika bra honom förutan" .
Vittnet hade av de kvinnor som tvättat Spångs lik kallats att besiktiga
detta. Vittnet hade då funnit att Spångs huvud var så blodigt att håret ej
kunde utkammas. I huvudet fanns två hål , ett vid hårfästet och ett högre
upp, vilka förefallit vittnet såsom efter de båda "hakarna" på en eldtång.
Spång hade i livstiden uppmanat vittnet att efter hans död låta besiktiga
hans lik, under yttrande:" Antingen slår hon ihjäl mig eller ger hon ihjäl
mig". Vittnet hade dock sådant underlåtit, emedan vittnet icke haft någon bevisning om att Catharina tillfogat Spång skadorna. (En anmärkningsvärd passivitet, måste man tycka!) Under Spångs sjukdom hade den
nu avlidne Blomqvist hållit sig mycket där , och rykte var att han höll sig
väl med Catharina. Nästan ständigt hade slagsmål mellan makarna
Spång ägt rum.
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Hemmansägarhustrun Catharina Haglind, granne till paret Spång, vittnade,
att Johan Spång tredjedag jul 1852 visat vittnet och vittnets man två hål
som han hade i huvudet och två blånader på ena armen, vilka han uppgivit att Catharina dagen innan tillfogat honom med en eldgaffel.
Efter mannens död flyttar Catharina som hushållerska till Blomqvist,
som då är statdräng i Kungs-Husby, men efter ett år flyttar Catharina
hem till sin mor, som blivit änka. Det olyckliga är att Catharina är havande. Blomqvist erkänner Catharina som sin fästekvinna, men något giftermål vill han inte vara med om. Tillsammans bygger de en stuga på Väppebys gemensamma mark. Men också mellan Catharina och Blomqvist
blir det gräl och uppträden. Cathari~a påstår, att Blomqvist hotar henne
till livet. Det går så hett till, att Catharina låter vräka Blomqvist ur stugan,
men han återkommer och våldför sig på henne. Så berättar i varje fall
Catharina.
Vad händer i november 1856?
Catharina har födelsevärkar. Blomqvist ska hämta barnmorskan, men
av någon anledning blir det inte av. Grannhustrun Anna Ersdotter kallas
i stället för att hjälpa henne, men hon kan inte tåla Catharina och tvekar
till en början. Då hon äntligen kommer är barnet fött. Det är dött och kallt
och har blodfradga omkring mun och näsa, enligt vad Anna Ersdotter
omvittnar. Anna Ersdotter uppger också att, när barnmorskan på hennes förslag tillkallats och anlänt, skulle denna ha sagt att barnet levt en
kvarts timme efter födseln.
Den sista uppgiften stämmer inte med innehållet i församlingens dopbok, som utvisar att barnet varit dödfött och att barnmorskan efter besiktning förklarat sig ingen anmärkning ha att göra. Barnmorskan kunde inte höras som vittne - hon hade avlidit i april 1859.
Själv säger Catharina att hon i sin ensamhet förlorat medvetandet vid
förlossningen och, d å hon vaknat, funnit barnet dött. Prosten Börjesson
besöker också Catharina för att efterhöra om hon har något att bekä nna,
men utan resultat.
Så går tre år. Enligt grannarna är det ständiga slagsmål och bråk mellan Blomqvist och Catharina. Prosten förmodade, att Catharina var ursinnig på Blomqvist för att han krävde del i stugan och för att han inte ville gifta sig med henne och göra henne "ärbar". Prosten beskriver t. o. m .
Blomqvist som fromsint men ytterst lä ttsinnig och svag. För "fromsintheten" kan man väl sätta ett fråge tecken.
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Åklagarens vittnen och övrig bevisning om orsaken
till Blomqvists död
Catharina Haglind berättade: Måndagen den 8 augusti hade hon klappat
kläder vid en källa helt nära Catharinas hus och då hört Blomqvist jämra
sig inifrån huset. Vittnet hade då frågat Catharina, som hjälpte henne
med tvätten, om Blomqvist var mycket sjuk, varpå Catharina svarat:
"Han är bara förkyld och kan gärna ligga där och pinas". När Blomqvists
jämmerrop fortsatt, hade vittnet velat gå in till honom, men Catharina
hade sagt: "Nej gör inte det, för han är så ond på dig och svär jämt över
dig". Vittnet hade då avstått från att besöka Blomqvist. På onsdagskvällen
den I 0 augusti, då vittnet och två andra kvinnor mjölkat sina kor i närheten och gått in i Catharinas stuga, hade d e funnit Blomqvist sängliggande. Han hade sagt, "att det bara var dåligt" och "att det var Spångans fel,
som gett honom kaffe, varav han blivit sjuk". Till Catharina hade vittnet
samma dag sagt, "att det var fasligt vad Blomqvist var dålig'', varpå Catharina svarat: "Ja, han lever inte till söndagen". När Catharina berättat
att hon grälat med Blomqvist, hade vittnet frågat: "Törs mor Spång det?"
och fått svaret av Catharina, att hon ej hyste någon fruktan, med tillägg:
"Nej, det har jag ordning på, aldrig kommer han över mig mer". Vid vittnets besök hos Blomqvist hade han svarat ja på frågan, om han trodde att
Catharina förgiftat honom, samt bett vittnet skaffa läkarhjälp, vilken begäran vittnet genast vidarebefordrat till prästerskapet i Veckholm.
Då provinsialläkaren Stiegler och pastorn Benjamin Westman d ärpå
besökt Blomqvist, hade vittnet varit närvarande . Westman hade förmanat Blomqvist att inte lasta en oskyldig. Blomqvist hade berättat, att han
sett ett vitt pulver på fatet, som han druckit kaffet ur, varvid Catharina infallit: "Det var väl något salt eller sump kvar då" . Catharina hade vägrat
sköta Blomqvist, vilket hon förklarat sig sakna tillfälle till. Hon hade förebrått vittnet att denna skaffat läkare samt tillagt, vänd till Blomqvist:
"Kommer det nu medikamenter ut idag, så får jag bli hora åt dej i all min
dar". Blomqvist hade sagt: "Karin, Karin, nyss innan mor Haglind kom
hotade du att bränna mig levande, men då badjag dig attjag skulle få dö
i mina plågor". Vittnet hade unde r den föregående tiden hört Catharina
säga med anspelning på Blomqvist: "Det blir inge n fred förrän jag gör
som påtänkt är". - Under d e år Catharina och Blomqvist levt tillsammans
i Väppeby hade titt och ofta skrik och oljud hörts från deras bostad, och

67

Catharina hade beklagat sig att hon fått stryk av Blomqvist och visat vittnet blånader och svullnader på låren och andra ställen på kroppen. Fem eller sex veckor före Blomqvists död hade Catharina bett vittnet om
arsenik att döda råttor med, vilket hon likväl ej fått. På aftonen den 13 augusti, samma dag som Blomqvists lik obducerats, hade Catharina sagt till
vittnet: "Såvida Gud hjälper mig, så tar jag aldrig på mig det".
Hemmansägaren Gustaf Halmström, granne till paret Spång/Blomqvist, vittnade: Sommaren 1859 hade vittnet träffat Catharina, varvid hon kommit
i gräl med en annan person om den process hon hade med Blomqvist.
Hon hade svurit över Blomqvist och sagt: "Huru skall jag bli av med den
sjutusande djävulen, när inte bönderna i byn vilja hjälpa mig att bli av
med honom?" Fjorton dagar före Blomqvists död hade det uppstått
slagsmål mellan denne och Catharina om ett potatisland. Blomqvist hade
yttrat: "Hon var så otidig attjag fick lov att basa henne". Lördagen den 6
augusti hade Blomqvist biträtt vittnet i arbetet. Då de skilts på kvällen hade Blomqvist varit fullkomligt frisk . Klockan 8 på söndagsmorgonen hade Blomqvist varit hemma hos vittnet och yttrat, under klagan över illamående : "Jag är så dålig i dag;jag fick en kopp kaffe av gumman och blev
straxt dålig". Kaffe hade hon inte kokat och givit honom på länge.
Blomqvist hade lagt sig på marken och våndats och jämrat sig. När vittnet
sagt: "Gumman har väl inte lagt något sattyg i kaffet?" hade Blomqvist
svarat: "Å fan" . Blomqvist fick kamferdroppar och gick hem, något bättre.
På måndagsmorgonen hade Blomqvist varit så sjuk att han ej, som avtalat, förmått arbeta åt vittnet. Dagen därpå hade vittnet besökt Blomqvist, som låg mycket sjuk och klagade över att Catharina, som ej var
hemma, ej brydde sig om honom utan gick bort om morgnarna och lät
honom ligga utan omvårdnad . I rummet fanns ej annat som Blomqvist
kunde förtära än en bit sill på en tallrik och något vatten i en flaska.
Onsdagen och torsdagen hade vittnet åter besökt Blomqvist och d å bl. a.
sagt åt Catharina att badda Blomqvist med brännvin, vilket hon lovat
men ej gjort. På torsdagen hade Blomqvist varit nästan sanslös, och på
fredagen hade vittnet fått veta att han var död. På lördagen, då vittnet talat med Catharina, hade hon frågat, om vittnet trodde att Blomqvists
kropp "skulle bli uppskuren". Catharina hade sagt: "Jag har lust att neka
till det (dvs. till obduktion), ty flera personer har dött hastigare än Blom-
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qvist, som låg så länge sjuk", samt hade tillagt: "Det där vållar den förbannade Haglindsgumman" och "Om han skulle ha något i sig, skall jag lida
för det?" samt "De kunna ej döma mig till mera än värjomålsed eller
offentlig avbön, och om de även skulle sätta åt mig på hur svårt straff som
helst, tar jag aldrig på mig, om inte jag skulle miss tala mig".

Catharina i Slottsfängelset
I Slottsfängelset, där Catharina satt häktad under den 1 112 år långa
rannsakningstiden, var förhållandena påfrestande. Det var ett gemensamhetsfängelse, där trångboddhet och bristande hygien gjorde vistelsen hälsovådlig. Själavården förefaller att ha varit viktigare än omsorgen
om fångarnas fysiska hälsa. Fängelsepredikanten,]. M. W. Wessblad, besökte Catharina och det blev långa samtal så gott som dagligen. Men hon
uppfattas som "hård", och Wessblad skriver i dagboken att hon visar särdeles spotskhet i sitt tal.
Den 16 april 1860 skär sig Catharina i pulsådern, enligt sitt första påstående med en glasbit; senare erkänner hon att en i fångrummet insmugglad sax blivit begagnad. Hon håller på att förblöda . Det var straffbart att försöka begå självmord, så Catharina säger att hon endast ämnat
åderlåta sig själv för att bli av med sin svåra huvudvärk.
I september samma år sattes hon i mörk cell under 8 dagar. Det kallades "svårare fängelse" och var ett slags tortyr för att förmå genstörtiga
få ngar till be kännelse. I Catharinas fall var metoden förfelad. Hon kommenterade upplevelsen med orden: "Var det inte värre än så här!" Då
gav pastor Wessblad upp och antecknade: "Det blir inga fler samtal med
Catharina; vill hon ha hjälp får hon säga till". I prästbetyget skriver han
in att hon är "förhärdad, förställsam, stundom spotsk, har gott förstånd .
Uppförandet inom häktet mindre gott". I sin årsrapport till domkapitlet
förklarar Wessblad, att Ca tharina tagit brorslotten av hans tid.
Nej , erkänner gör Catharina inte. Och trots alla vittnesmål mot he nne
kan häradsrätten inte fälla henne för mord. Det enda domstolen i sitt utslag den 12 september 1860 kan lägga henne till last är, att hon innehaft
arsenik olagligt. Hon får emellertid sitta kvar i häktet tills målet blir avgjort i Svea hovrätt, dit d e t h ä nskjuts. Under tiden återupptas samtalen
med Wessblad , som beklagar att hon ej blivit d ömd av häradsrätten med
tillägget: "a tt hon dagligen och stundligen döms av sitt eget samve te".
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Denna erinran, påstår Wessblad, "grep henne djupt". Men alltjämt inget
erkännande.
Svea hovrätt fann i utslag den 22 januari 1861, att Catharina mot sitt
nekande inte kunde dömas för mord. Saken lämnades åt framtiden, "då
den kunde uppenbar varda'', och Catharina sattes på bekännelse.
Institutet "sättande på bekännelse" var, liksom "svårare fängelse", en
konsekvens av den gällande legala bevisregeln, som för fällande dom i
brottmål krävde erkännande eller samstämmiga utsagor av två vittnen till
gärningen. Vid lindrigare brott, där mer än halvt men icke fullt bevis ansågs föreligga, kunde den misstänkte åläggas att fria sig med värjemålsed; vägrade han att avlägga eden dömdes han skyldig. Var brottet grovt,
förelåg inte denna utväg- risken för mened ansågs alltför stor. Då ställdes saken på framtiden i förhoppningen att nya bevis skulle framkomma.
Befanns dessutom att den misstänkte av "ondska och vanart" gjorde vistandet på fri fot vådligt för den allmänna säkerheten, kunde överrätten
besluta, att han skulle under längre eller kortare tid hållas till bekännelse
i fängelse, tukthus eller spinnhus. "Sättande på bekännelse" hade i viss
utsträckning tillämpats redan under 1700-talet, fastän ingenting därom
var stadgat i lag, men blev genom Kungl. Brev den 22 mars 1803 närmare
reglerat. Ett nytt Kungl. Brev den 16 februari 1826 föreskrev den väsentliga ändringen och skärpningen, att bekännelsefånge skulle på obestämd
tid förvaras i särskilt fängelserum och där lämnas alldeles sysslolös. Den
psykiska press som denna behandlingsmetod innebar hade naturligtvis i
många fall åsyftad verkan, dvs . ledde till erkännande; t. o. m. ett dödsstraff kunde ju efter en tid för den isolerade fången framstå som ett bättre alternativ.

Bekännelsen
Den 5 juli 1861 överfördes Catharina till Norra korrektionsinrättningen
i Stockholm, ett straffängelse för enbart kvinnor. Skälet var att i Uppsala
fanns endast en ensamcell, som ibland måste användas även för andra
fångar. Nu skulle Catharina isoleras för längre tid utan någon som helst
konta kt med sina medfångar. Prästen i detta fängelse , Carl Anders Leopold, tycks ha besökt henne endast tre gånger, och det i början av vistelsen. I oktober 1861 , efter drygt tre månader i ensamcell, föll Catharina
till föga och bekände, a tt hon förgiftat Blomqvist.
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Litslena gästgivaregård där Trögds häradsrätt höll sina för handlin gar i målet Catharina
Spång frå n december 1859 till september 1860. Tingshusbyggnaden till höger är byggd i
sten 1774 oc h finns fortfara nde kvar. Foto: 192 7, Nordiska museet.

Målet företogs nu av häradsrätten till n y rannsakning.

Catharina avgav följande berättelse: Någon tid före sin död h ade Blo mqvist visat Catharina mycken hätskhet, e medan han misstänkt henne för
att stå i förtroligt förhållande till and ra manspersoner. Bl. a. hade han en
natt m ed rakkniv h otat att avhä nda henne livet. Catharina h ade n ästa
morgon begivit sig till hu stru H aglind och för henne beklagat sig över
Blomqvist. Hustru H aglind had e tillrått Catharina att göra sig av med
Blomqvist samt, under utlå telse att såd a nt kunde ske ganska lätt och att
a rse nik i alla tider funnits i hustru H aglind s hu s, e rbjudit Catharina ett
stycke såda nt gift, stort som ett hönsägg. Catharin a hade mottagit arsenike n oc h inlagt den i ett pap per, uta n att dock ännu någo n bestämd tanke
uppstå tt hos he nn e att avdagataga Blomqvist. U nder d en närmaste tide n
hade ho n ej dristat å tervända hem utan tillbragt nätterna än under ba r
himm e l, ä n hos någo n av gra nn a rn a, stä ndigt g rubblande över sitt för71

hållande till Blomqvist. Härvid hade beslutet att avdagataga honom småningom stadgat sig.
Fredagsmorgonen den 5 augusti hade hon återvänt hem. Påföljande
söndagsmorgon klockan halv åtta, medan Blomqvist i något ärende utevarit, hade Catharina framtagit arseniken, som hon haft förvarad innanför ugnen i stugan, och därav sönderstött så mycket som motsvarat vid
pass en ärtas storlek. Av det sönderstötta giftet hade hon lagt hälften i en
kopp, vilken hon ifyllt med kaffe och bjudit Blomqvist. Denne hade, efter
att ha intagit kaffet, avlägsnat sig men omkring kl. elva återkommit och
klagat över illamående samt börjat kräkas. Catharina, som till middagen
lagat bönsoppa, hade därav öst upp en del i en skål. I denna hade hon lagt
å terstoden av det sönderstötta giftet och därpå framsatt anrättningen för
Blomqvist, som förtärt densamma, varefter hans illamående tilltagit. Påföljande måndag och tisdag hade illamåendet yttrat sig i häftiga kräkningar. Sedan hustru Haglind vid något tillfälle yttrat misstanke att
Blomqvist erhållit gift, hade Catharina, som sålunda uppmärksammats
på d e möjliga följderna av sin gärning, väl börjat känna ånger men dock
icke vidtagit någon åtgärd för Blomqvists räddning. På onsdagsmorgonen hade hon stött ytterligare en bit arsenik och, för att göra slut på
Blomqvists lidande, bjudit honom giftet i en tesked under uppgift att det
vore pulver. Blomqvist hade emellertid spottat ut större delen av giftet.
Hans sjukdom hade än mera tilltagit, så att han påföljande fredag avlidit.
På tillfrågan om hon varit vållande till Joha n Spångs och sitt späda
barns död fortfor Catharina att neka.

Det slutliga avgörandet och epilogen
Sedan häradsrätten avslutat sin rannsakning, u;1derställdes målet Svea
hovrätt, som i utslag den 24januari 1862 fann att Catharina mot sitt nekande ej blivit övertygad om att ha bragt Johan Spång eller sitt med
Blomqvist sammanavlade barn om livet. Däremot var hon jämlikt sitt erkännande, som styrkts av vittnesmål och läkarutlåtande, skyldig till ansvar för mord på Blomqvist, varför hon dömdes att mista livet genom
halshuggning.
Dome n överklagades till Högsta Domstolen, som e mellertid förklarad e hovrättens utslag vara lagligen grundat.

72

Catharina vägrade till en början att ansöka om nåd men övertalades efter några dagar att underskriva en sådan ansökan. Denna avslogs i konselj den 23 september 1862. Både kungen, Karl XV, och statsministern
Louis de Geer anslöt sig till Högsta Domstolens majoritet, som avstyrkt
ansökan. Endast en ledamot, justitierådet Ludvig Almqvist, hade velat
mildra domen till livstids tukthus.
Åren 1863-1911 benådades tio av elva dödsdömda kvinnor. Undantaget var den s. k. Yngsjömörderskan, som avrättades 1890. Catharina var
den näst sista kvinna som blev avrättad i Sverige.
Den 20 oktober 1862 blev Catharina i pastor Wessblads närvaro på
landskansliet i U ppsala delgiven Kungl. Maj :ts beslut. Wessblad antecknar i dagboken att dödsförberedelserna genast skulle börja och att Catharina visad e sig lugn och undergiven.
Wessblad är nu hos Catharina inte bara under dagarna utan också på
kvällarna. Hon är ångerfull och mjuk till sinnelaget.
Den 15 november skriver Wessblad till Konungens Befallningshavand e i länet att Catharina nu kommit så långt att intet hinder förelåg för
d elinkventens avrättning.
Den 25 november är d et gudstjänst i nya cellfängelset. Catharina har
bett att få begå nattvarden. Förutom Wessblad är också domkyrkoadjunkten A. G. L. Collinder tjänstgörande. Wessblad håller ett långt skriftetal till Catharina. Han säger bland annat.
"Kristendomssyster ! Äfven Du har under Din fl ydda le fnad gått bort
från J esum. Hos Dig har J esus många gånger stannat och med sin vemod sblick och kärleksfullhet frågat: Icke vill Du gå bort? Du behöfd e honom och kände att Du nu icke ville gå bort från honom. Jo, det har varit
så och det är så, Du har sagt mig d et, att det är så. Du har tackat Gud, som
frå n frestelserna och syndahafvets stormar bevarat Dig åt sin nåd . H erre,
upptag Henne i Din himmel." Så läser Catharina: "J ag fattig syndig människa . .. "
Catharina vet alltså att hon ska d ö. Med d en tide ns stränga uppfattning
o m evigt helvete, o m man inte ångrar och bekänner sina synder, borde
Catharina här ha haft tillfälle att bekänna båd e mord på Spång och på det
lilla barnet. Men d et gör hon inte. Inte heller återtar hon d e grava beskyllningar ho n stundvis har öst över sina grannar. Catharina är en psykologisk gåta. Kan bortträngningar fungera så effektivt, att ho n tror sig
oskyldig? Eller ä r hon så "hårdkokt" som grannarna velat göra gällande?
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Wessblad beviljades tjänstledighet över avrättningsdagen, som var
fastställd till den 29 november 1862.
Det var en regnig dag klockan 9 på morgonen som den dystra epilogen
utspelades på Vaksala härads avrättningsplats i kronoparken Örlösan i
Vaksala socken, omkring 3/4 mil utanför Uppsala.
På platsen hade 25 man varit sysselsatta med att uppföra en schavott eller ett "bål", som det kallas i handlingarna - vartill åtgick tre och en halv
tolfter plank och 450 spik till en kostnad av kr 218:59. (Bålet köptes sedan
av skarprättaren för en betydligt billigare penning.) Meningen var ju att
så många som möjligt skulle kunna bevittna exekutionen . Trots det dåliga vädret hade en stor mängd åskådare samlats . Ett uppbåd av 63 man
hade kallats att bestrida vakthållningen. Närvarande var också en kronolänsman och tre fjärdingsmän. En huvudperson var givetvis skarprättaren i Nyköpings, Stockholms och Uppsala län, fånggevaldigernj. F.
Hjort.
Catharina, som sovit lugnt hela natten, anträdde klockan halv åtta sin
sista resa från fängelset i fångskjuts efter två hästar. Den tidiga avfärden
föranledde , enligt fängelsets räkenskaper, att hon därstädes "icke erhöll
någon proviant den dagen".
Enligt referat i U psala tidning hade hon - sedan hon vid pastor Collinders sida bestigit schavotten - "tillräcklig styrka att själv vidtaga de nödiga
anordningarna och nedlägga sig på stupstocken, varpå det dödande hugget följde".
Fången nr 360 Spång var död. Hon blev den sista från Uppsala-fängelset som avrättades. Om hon motstått isoleringens påfrestningar och vidhållit sitt nekande skulle hon, med den tidens bevisregler, inte ha kunnat
dömas utan räddat livet och förmodligen återfått friheten några år senare.
Vem var egentligen Catharina Spång? En förhärdad brottsling som tagit livet av tre människor? Eller en av två män misshandlad kvinna , förak tad och utstött av byborna, tyngd av att vara och förbli hora åt en man
som hon till sist i hatkärlek dödat?
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