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Berättelsen om Falks Grav 
Ett reportage av Erik Storm 

 

 

Historien: 

I den här texten så har jag tänkt att berätta om den hemsökta 

graven som än idag sägs inneha Falks ande. Och hur dog 

Falk? Vad var det som faktiskt hände. 

 

Falks grav är en gravplats i Habo kommun, Jönköping. Här 

vilar Jonas Falk som begravdes år 1855. Jonas började göra 

kriminella aktiviteter vid tidig ålder. Han började sno saker 

som bröd, vatten m.m. Hans första straff han fick var 

fängelse som varade i 28 dagar.  Men Jonas var inte den 

enda som höll på med sådana saker, utan också hans styvfar (Anders Frid). De levde ett kriminellt liv 

som bestod av små rån och stölder. De själva hade inte så mycket. Men Jonas ville göra något nytt. 

Någonting som inte varken han eller hans styvfar hade gjort innan. De skulle råna en postiljon.  

 

Natten den 22 augusti till 23 1854 när 

mörkret var som djupast begav sig Jonas 

och Anders ut för att begå ett rån. Väl nära 

postiljonen så märker de hur en vakt 

patrullerar. Men detta skulle inte vara ett 

hinder för rånarna då de kastar stenar och 

andra grejer långt framför postiljonen för att 

distrahera vakten. Detta var effektivt, Jonas 

som var beväpnad med ett mynningsladdare 

fick chansen att skjuta vakten i ryggen, och 

tog den. Vakten föll till marken av ett skott i 

ryggen en sekund senare.  

 

Rånet gick igenom. Tillsammans så stal Anders och Jonas Frid över två tusen riksdaler vilket på den 

tiden kunde klassas som en förmögenhet. Därefter beslöt sig de två rånarna att dra till Stockholm för 

att helt enkelt fira deras nya summa med pengar. Sagt och gjort, de köpte två biljetter för att kunna 

föra sig iväg. En dag senare var de i Stockholm med glasflaskor och shotglas i handen. “De var ute 

och festade” vittnade folk.  

 

Både Anders och Jonas hade aldrig förr haft möjlighet att åka så långt bort från deras egna hem. Detta 

gjorde att båda två började längta tillbaka till Jönköping väldigt snabbt igen. Det här var första resan 

som de faktiskt hade råd med. 
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Hittad 

Jonas var alltid på jakt efter någonting mer. Ett litet tag efter rånet bestämde sig Jonas för att börja 

tillverka kläder igen för att sälja. Detta var någonting som gav honom mer pengar vilket “alltid 

behövs”. Men som vi känner till vid det här laget så tyckte absolut inte Jonas att ens det räckte till. 

Detta mynnade ut i att han helt enkelt började sno kläder för att sälja istället för att göra sina egna då 

materialet för att skapa sina egna klädesplagg kostade en del i sig.  

 

Några dagar passerar medan Jonas både snor och säljer kläder. Han är bara ute och påväg till en 

tågstation för att möta Frid när ett par poliser kommer fram till honom. Han är misstänkt för stöld och 

polisen ber om att få se i Jonas väska. En förmögenhet visas inför poliserna då de öppnar väskan. En 

likhet är att både på den tiden samt idag så är det väldigt ovanligt att ha så otroligt mycket pengar bara 

liggandes i en väska. Speciellt så otroligt mycket. Detta gjorde dock så att polisen började undersöka 

mera gällande pengarna och vart de skulle kunna komma ifrån. Det tog inte mycket tid tills både Falk 

och Jonas blev satta i häkte.  

 

Väl i häktet blev Jonas starkt troende. Han började be mer och mer, läsa bibeln många timmar per dag 

och bad om förlåtelse för sina synder. Anders Frid var den första som fick sin dom. Det visade sig att 

han har fått dödsstraff. Men han började be och ansöka om nåd istället för att ge upp. Mot alla odds så 

fick han bekräftelse då hans straff ändrades till livstids fängelse istället för dödsstraff.  

 

Det är ett lite tag efter Anders dom och Jonas sitter, fortfarande inväntar sitt egna straff. När nyheterna 

kommer fram så brister han ut i gråt. Han var, liksom Anders, dömd till dödsstraff. Ingenting kunde 

komma emellan han och döden. I och med att det var Jonas som sköt och dödade vakten vid 

postiljonen så kunde inte han ansöka om nåd och hans dom var därmed satt i sten.  

 

Dagen då avrättningen skedde var den 21 November 1855 i Svedmon, Hökensås vilket resulterade i 

ett 27 årigt liv. Det dröjde 15 månader från att båda Jonas och Anders gjorde rånet och tills att han 

blev avrättad. Historien slutar dock inte här… 

 

Gravplatsen som det är idag. 

Idag är det ännu inte över. Sedan gravens ankomst så har folk påstått sig att ha sett saker. Saker som 

ännu inte är förklarligt. Att vara iakttagen, eller som att någon tittar rakt mot en är en känsla som folk 

har beskrivit gång på gång. Många personer har också påstått att deras bilar inte fungerar på ett tag när 

de försöker lämna gravplatsen trots att bilen ska vara fullt funktionell. Men allting tar inte slut där. 

Under sommarens olika dagar så är det alltid nya blommor vid graven. Ingen vet hur blommorna kom 

dit, vem som har varit där eller någonting sådant. Man har försökt att ta reda på vem det är som lägger 
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nya blommor vid graven varje dag genom olika kameror, ljudinspelning material m.m. Men allting 

kommer tillbaka med en besvikelse. Ännu idag är det ingen som vet hur blommorna kommer dit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tm54UWjCMc 

 

https://www.vastsverige.com/tidaholm/produkter/falks-grav/ 

 

https://spokhus.se/plats/jonas-falks-grav/ 

 

Filmen: Falks grav 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tm54UWjCMc
https://www.vastsverige.com/tidaholm/produkter/falks-grav/
https://spokhus.se/plats/jonas-falks-grav/

