
 

MORD PÅ BRAKENHOLM 

 
En föreställning i fyra scener om ond bråd död där ingen går säker 
Av Bengt Alvång 
 
(1 person håller i utfrågningen/föreställningen, som kommissarie, och därutöver krävs 4 män och 4 kvinnor i 
vuxen ålder, vilka ses ut på plats och förses med varsitt manuskript.) 
 

Introduktion (läses av kommissarien eller någon som själv inte är med i dramat): 
Det är sent på kvällen, en afton under tidigt nittonhundratal. Greveparet Adolf 
och Astrid Brakenstjerna har bjudit till supé på sitt lantherresäte Brakenholm. 
Kylan får naturen att spraka och spricka och en isande vintervind hörs vina 
genom skorstenarna i den gamla stenbyggnaden. Med på supén finns fältskär 
och droskförare såväl som det trogna tjänstefolket och ett urval ur den högre 
societén i den närliggande staden. Greveparet Brakenstjerna vill nämligen gärna 
betrakta sig som toleranta mot de lägre klasserna. 
 
SCEN 1: Kommissarien,  
              Fältskär Albert 
              Droskförarfru Aftonbagge 
              Överste Pålskott,  
 
Kommissarien: Mitt namn är kommissarie Gregersson. Ni förstår säkert alla 
varför jag är här och varför ni ombetts samlas i denna matsal.  
 
Fältskär Albert  (något berusad,): Jag tycker det är ett förbålt ohyfsat tilltag av 
er, kommissarie Gregersson, och ni hade kunnat göra detta i morgon.  
 



Kommissarie: Fältskär Albert, ni är känd för er frispråkighet och hetsiga 
humör, men er åsikt är noterad. Jag ber om ursäkt för detta avbrott, men det är 
av yttersta vikt att det skedda reds ut medans alla har sina minnesbilder intakta. 
 
Nåväl. Alltså. Brukspatron Grönhake hittades klockan 20:00 i kväll av 
droskförarfru Matilda Aftonbagge i vinkällaren. Vill fru Aftonbagge redogöra 
för upptäckten. 
 
Droskförarfru Aftonbagge: Jo, Ahum, i det att jag i egenskap av nära vän till 
grevinnan Astrid Brakenstjerna är välbekant med denna byggnad, ombads jag av 
fältskär Albert att upphämta vin från vinkällaren, gingo jag således därstädes för 
att utföra detta värv.  
Elektricitet äro icke draget till källaren, varför jag fann min väg genom ett tänt 
ljus som jag åbringalade mig. (dramatisk röst) Jag steg in i vinkällaren och lade 
genast märke till att vin i stor ymnighet hade lagt sig på stengolvet nedanför det 
stora vinfat som stodo i ett hörn. Jag undrade över detta och såg att en pall var 
ställd invid vinfatet. Jag steg sålunda upp på pallen och lyfte ljuset för att se ned 
i vinfatet, och (bryter ihop lite lätt) ….. 
 
Överste Pålskott: (Går fram och lägger en tröstande arm om Matilda) : Såja, 
såja, det är inget att skämmas för. (Argt, till Kommissarien): Är detta verkligen 
nödvändigt? 
 
Kommissarie: Jag är rädd för det. Om ni så sätter er Överste Pålskott, så tror 
jag säkert att Droskförarfru Aftonbagge kan fortsätta sin berättelse. 
 
Droskförarfru Aftonbagge: Tack Oskar. Nåväl. Jag såg alltså, med ljusets 
hjälp, ned i vinfatet  - och mot mig, med näsan knappt över vinets yta, stirrade 
brukspatron Grönhakes vita anlete. Död var han, död, död, död …. 
 
Kommissarien: Tack, Matilda. Ja, det är alltså detta vi skall reda ut här i kväll. 
Samtliga som varit i byggnaden i kväll är också här nu i matsalen, varför jag 
nödgas konstatera att mördaren är mitt ibland oss. 
 
Alla: (förskräckt): Åhhhhhhhhhh 
 
Kommissarien: Jag låter er nu äta och dricka en liten stund, för att samla 
tankarna och granska ert samvete. Själv skall jag granska brottsplatsen närmare, 
varefter jag återkommer för att höra ytterligare vittnen. Om någon önskar träda 
fram och erkänna så kan min kväll bli kort här. Om inte, så kan jag garantera att 
vi med hjälp av vittnesbörd och vissa bevisföremål, skall kunna finna mördaren 
bland oss i kväll. Er granne kan vara mördare, men låt för all del icke detta störa 
aptiten. Tack för mig så länge.  



SCEN 2 
 
Kommissarien 
Konstnärinnan Josefina Rubengren 
Tjänsteflickan Sara 
 
 
 
Kommissarien: Ja, då fortsätter vi. Konstnärinnan Josefina Rubengren, ni sågs 
konversera med den mördade tidigare under kvällen. Vad avhandlades? 
 
Konstnärinnan Rubengren: (skruvar på sig) Det var högst alldagligt. 
 
Kommissarien: Må så vara, men det är ändå av intresse.  
 
Konstnärinnan Rubengren:  Ja, ja då. Jag antar att det kommer fram förr eller 
senare.  
Brukspatron Grönhake hade deklarerat för min väninna, Sara, som är 
tjänsteflicka här på godset, att han ….. 
 
Tjänsteflickan Sara: (upprört) Du lovade att inget säga …. 
 
Konstnärinnan Rubengren:  Det kommer ändå fram snart, Sara, och du har 
inget att skämmas för. Det var nämligen på så vis, att brukspatron och Sara voro 
förälskade och brukte mycken tid i lagårn. För bara någon vecka sedan 
deklarerade han helt plötsligt för Sara att han av orsaker som han inte kunde 
redogöra för, inte längre kunde träffa Sara. 
 
Sara: (snyftar till) 
 
Konstnärinnan Rubengren: ,,,så, vid det aktuella tillfället tidigare i kväll 
försökte jag utröna vad som låg bakom hans plötsliga avbrytande av 
kärleksaffären, men han ville dock ej något säga. Det märkliga var att han blev 
rädd när jag pratade om det, som om någon hotat honom, varför jag anser att det 
ligger fult spel bakom. 
 
Kommissarien: Någon hörde ordet ”arv” nämnas under ert samtal. Är icke det 
något ni samtalte om? 
 
Konstnärinnan Rubengren:  Ej alls, ej alls. Jag vågar gissa att det är fältskär 
Albert som försöker misstänkliggöra mig, i syfte att hämnas min kalla respons 
på hans kladdande händer tidigare nu i kväll, vilka ej framkallade någon som 



helst lust eller vilja å min sida att fullfölja ett i sängkammaren aldrig så 
passionerat skådespel……. 
 
Kommissarien: Ja, tack, tack, det räcker, vi släpper det nu. Nu är det på 
följande vis, att jag har vittnen som såg brukspatron Grönhake författa ett brev 
strax efter detta samtal, och efter ett försvarligt antal drinkar. Om brukspatron 
drabbats av dåligt samvete, kan detta brev mycket väl ge ledtrådar till hans 
baneman. Den första halvan av brevet hittades i brukspatrons ficka, men resten 
av brevet saknas. Han tycks ha ångrat sig och rivit sönder brevet, men tappat ena 
halvan. Jag har här i min hand den första delen. Den lyder som följer: 
 
Kära Sara, 
 
(Sara snyftar till) 
 
 
Det smärtar mig så att vara dig förutan. Jag förstår att mitt beteende verkade 
obegripligt och helt utan förvarning. och jag har förstått att det ej lämnat din 
själ någon ro. Därför vill jag nu berätta att jag tvingades och hotades att …. 
 
Här är brevet sönderrivet, och resterande del saknas alltså. Om ni är så vänliga 
och håller ögonen öppna efter detta brev så hoppas jag att vi skall kunna 
redogöra för resten av det efter pausen, under vilken jag kommer att konsultera 
med mina kollegor från länspolisen.  
 
(Här skall kommissarien gömma ett avrivet brev med text enligt nedan, på en plats som inte 
är svår att finna, t.ex ihopknycklat på bordet någonstans.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCEN 3 
 
Kommissarien 
Överste Pålskott 
Intendent Karlsson 
Husfru Efraimsdottir 
Greve Brakenstjerna 
 
Kommissarien: Ja, tyvärr har vi ett streck i räkningen. Tjänsteflickan Sara har 
hittats död i vallgraven.  
 
Alla: (förvånat) Åhhhhhhhhhhh. 
 
Kommissarien: Hon blev dränkt, och granskning av brottsplatsen pågår. Om ni 
fortfarande ser henne här bland er, så är det på grund av att detta hus är känt för 
att spöka, så det är blott hennes vålnad ni i så fall skåda. Brevet som 
Brukspatron Grönhake författade är nu vår enda ledtråd i mordet på både honom 
och Sara. Har någon funnit det? (får brevet – eller i värsta fall ”hittar det” 
själv)). Jag läser innantill. Det första halvan av brevet slutade alltså med, 
”Därför vill jag nu berätta att jag tvingades och hotades att ….” och brevet 
följer, ”…säga upp mitt förhållande med er, Sara, under hot om att både du och 
jag annars skulle döden dö. Mannen som mig så hotade, har resurser att 
åstadkomma ett dylikt mord, utan problem.  
 
Dina kära, 
Bamsefar 
 
Ja, där står vi nu, som blöta löv utan korg att ligga i, som min far brukade säga. 
Förvisso ligger det nära till hands nu att misstänka att den man som hotade 
brukspatron är identisk med mördaren av de tu. Vi anar ett kärleksdrama, men 
det är blott hypotes. Jag hoppas nu att intendent Karlsson skall kunna ge oss 
kompletterande upplysningar. Intendent Karlsson, ni jobbade för brukspatron 
och kände även Sara väl, så ni har kanske någon uppfattning om vem som skulle 
kunna ligga bakom hoten och morden? 
 
Intendent Karlsson: (ställer sig upp) Förvisso har jag information. Och nu när 
kära Sara såväl som min forne arbetsgivare är döda, ser jag mig skyldig att yppa 
vad jag helst ej skulle vilja yppa. Skandalen kommer att bli stor efter att jag har 
sagt vad jag nu ämnar säga. Det är nämligen så att (tar sig för strupen, skriker 
och faller till golvet). 
 



Kommissarien: Förvisso har vi drabbats av ännu ett mord. Intendent Karlsson 
har uppenbarligen blivit förgiftad, då den skyldiga i honom såg ännu en person 
som måste tystas för att skydda mördarens identitet. I likhet med Sara, kan ni 
fortfarande se hans vålnad bland er, varför ni ej bör bli förskräckta. Har husfru 
Emma-Lisa Efraimsdottir någon uppfattning om hur intendentens mat blivit 
förgiftad? 
 
 Husfru Efraimsdottir: Gästerna har ju själva tagit av maten, så jag förstår inte 
hur någon skulle kunna förgifta just intendentens mat. 
 
Överste Pålskott: Mest troligt bör ju vara att den skyldige helt enkelt 
konverserat eller lutat sig fram och hällt giftet över intendentens mat? 
 
Kommissarien: Jag tror ni har rätt där, överste Pålskott. Har någon här sett 
någon som kunde ha gjort något sådant?  
 
Överste Pålskott: I det att jag har examen i morbid farmakologi kan jag å den 
senast mördades tallrik anlukta odören av cyanid. Mördaren bör fortfarande 
avge sådan lukt. 
 
Greve Brakenstjerna: Den skyldiga har säkerligen sina händer tvättat noggrant 
efter ett sådant genomtänkt dåd, är jag rädd.  
 
Kommissarien: Ja, ni har rätt, Greve Brakenstjerna. Icke desto mindre tror jag 
en sådan undersökning är påkallad. 
 
Greve Brakenstjerna: ….eller om den skyldige tagit i någon annan, låt säga att 
jag är mördaren, och jag togo i husfru Efraimsdottirs händer, så HÄR (gör det), 
då veto ingen längre vem som voro mördaren. 
 
Kommissarien: Stopp och belägg! 
 
Husfru Efraimsdottir: Och jag skulle å min sida sedan kunna vidröra  
Konstnärinnan Josefina Rubengrens händer, så HÄR (gör det). Om alla på detta 
vis togo i varandra så skulle snart halva gästlistan ha cyanidlukt på händerna. 
 
Kommissarien: Giftet måste ha anbragts alldeles nyss, när ni alla satt till bords, 
men nu har ni genom ert kladdande förstört bevismaterialet. Jag har dock ett ess 
i rockärmen. 
Droskförarfru Matilda Aftonbagge anförtrodde mig i pausen att hon åhört 
samtalet då brukspatron hotades till livet, och att hon är villig att träda fram, då 
hon vill ha ett slut ”på det hela”, som hon uttryckte det. Men jag har göromål att 
attendera, så vi skall lyssna på det vittnesmålet efter en paus.  



 
 
 
SCEN 4 
 
Kommissarien 
Konstnärinnan Rubengren 
Greve Brakenstjerna 
Husfru Efraimsdottir 
 
 
Kommissarien: Förvisso har Droskförarfru Matilda Aftonbagge hittats i 
biblioteket med huvudet avlägsnat.  
 
Alla: (äcklade) Ähhhhhhhh! 
 
Konstnärinnan Rubengren: (reser sig upp) (hysterisk) Det måste bli ett slut. 
Jag orkar inte mer, nu måste sanningen fram … 
 
Greve Brakenstjerna: Nu håller fröken Josefina truten om hon vet vad som är 
bäst för henne! 
 
Kommissarien: Jag vill inte vara ofin, men det där låter faktiskt som ett hot. Är 
det inte lika bra att ni erkänner. Snaran dras åt, oavsett hur många hållhakar ni 
har på folk och hur mycket ni än hotar dem. 
 
Husfru Efraimsdottir: (reser sig upp), Ja, ingen har vågat träda fram, men nu 
när vi alla har sett hur långt greven kan gå så måste sanningen fram. Greven har 
i många år använt oss kvinnor till sin egen förnöjsamhet, och bakom hans 
vänliga och toleranta fasad döljer sig den mest vidrige best någon kan föreställa 
sig. 
 
Hertig Brakenstjerna: (halvt galen) Ni, otacksamma små kryp. Efter allt jag 
gjort för er sticker ni en kniv i ryggen på mig. (helt galen) De som sviker mitt 
förtroende förtjänar att dö, vilket de också gjort, ha ha, he he, hi hi, (börjar 
skaka). 
 
Kommissarien: Förvissa har vi här vår mördare. (tar tag i densamme). Då tar 
jag honom med mig och önskar er en riktigt angenäm fortsatt kväll. 
 
                   SLUT 


