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Polismorden i Malexander.

Bomben mot journalistparet.

F
o

to
: 
K

A
I 
R

E
H

N
F

o
to

: 
A

N
D

R
E

A
S

 H
IL

L
E

R
G

R
E

N

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen

Vi böjer oss
aldrig för
hoten från
nazismen



7Tisdag 30 november 1999

Aftonbladet EXTRA

VÄND

■■För första gången i svensk tid-
ningshistoria publiceras i dag exakt
samma nyhetsreportage i 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Ex-
pressen och Svenska Dagbladet.
Bakgrunden är allvarlig.
Mordet på syndikalisten Björn

Söderberg, bilbomberna mot jour-
nalistparet i Nacka och mot polis-
männen i Malmö är tillsammans
med polismorden i Malexander
terrorhandlingar som riktar sig
mot det öppna samhället. 
■■Nazistgrupper, mc-gäng och
annan organiserad brottslighet ger
sig nu på demokratins grundpela-
re: den rättsvårdande makten (po-
liser och åklagare), den politiska
makten (enskilda kommun- och
riksdagspolitiker) samt den grans-
kande makten (journalister och
opinionsbildare). 

■■Rädslan sprider sig och slår
rot. I rättsväsendet och bland vitt-
nen, i politiken och på redaktioner-
na.
Detta riskerar att förgifta demo-

kratin. Risken är att debatten tyst-
nar och att granskningen av de 
antidemokratiska krafterna upp-
hör. 
■■Vi fyra rikstidningar, som nor-
malt konkurrerar med varandra,
har valt att använda våra gemen-
samma resurser för att granska 
hoten mot rättssamhället. Resul-
tatet av detta unika samarbete 
publiceras på de följande sidorna.
■■Vi vill visa att vi inte ger vika
utan tänker fortsätta att avslöja 
kriminella gruppers dåd och vilka
som ligger bakom dem.
Vi tänker inte låta oss skrämmas

till tystnad.

Mordet på Björn Söderberg.

Bomben mot poliserna i Malmö.

Anders Gerdin
chefredaktör
Aftonbladet

Joachim Berner
chefredaktör

Staffan Thorsell
chefredaktör 
Expressen

Mats Svegfors
chefredaktör 
Svenska Dagbladet
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an är spänd i he-
la kroppen. Ögo-
nen är rädda och
han flackar med
blicken utan att
fästa den någon-
stans.

Vi har ringt på
hemma hos vittnet
som i rätten tog till-
baka avgörande upp-
gifter i målet om bil-
bomben mot polis-

männen i Malmö. Attentatet misstänks ha
utförts av personer som har samröre med
mc-klubben Hells Angels.

Bomben gjorde en polisinspektör blind
och skadade hans kollega allvarligt.

– Det jag sa i rättegången är riktigt,
bedyrar vittnet.

Det betyder i så fall att mannen lju-
git märkvärdigt detaljerat i förhören.
Där berättade han att han stulit 1,5 ki-
lo sprängmedel när han låg i lumpen.
Ett halvt kilo av detta sålde han dagar-
na före bombdådet till en av de åtala-

de. Betalningen var en stereo.
I rättegången vände han helt. Nu hade

han inte sålt något sprängmedel alls. Det
var polisen som pressat honom att säga så.

– Okej, det var överdrivet det där med
att polisen pressade mig att säga saker i
förhöret. Men de ville hela tiden att jag
skulle berätta på ett visst sätt.

”Farliga killar 
att bråka med”

Sedan kommer han med en helt ny för-
klaring till varför han ändrat sin historia:
han ville sätta dit personen han vittnade
emot. 

– Men jag tänkte mig inte för i förhöret.
Jag trodde inte mina uppgifter skulle bli så

betydelsefulla som de blev.
Varför det skulle vara ett problem, om

hans syfte var att sätta dit personen han
vittnade emot, lyckas han inte förklara.

– Ja... men vissa grejer här vill jag alltså
hålla för mig själv.

Han säger att han inte fått något hot,
men tillstår snabbt att det här är ”farliga
killar att bråka med”.

– De här åtalade kan vara inblandade på
något sätt. I så fall kanske någon av dem
ville imponera på Hells Angels, men det
vet jag ju inget om.

Åklagaren i målet, Karin Henningsson,
säger kärvt:

– Det är alldeles uppenbart att det inte
är ofarligt att vittna mot de här figurerna.

Huvudvittnets plötsliga vändning bidrog
till att åtalet ogillades och att de fem miss-
tänkta friades av tingsrätten. 

Mer än var tredje åklagare har varit med
om att en förundersökning måste läggas
ned på grund av att inblandade parter bli-
vit skrämda till tystnad. Det visar en enkät-
undersökning till landets alla åklagare som
gjorts i samarbete mellan Aftonbladet,
DN, Expressen och SvD. 

Vittnen skräms 
till tystnad

Tre av fyra åklagare uppger att de haft
mål där vittnen skrämts till tystnad. I vart
femte fall handlar det om hot från den or-
ganiserade brottsligheten, från kriminella

mc-gäng och nazister.
Därmed har brottsligheten

tillåtits segra. Hoten har nått av-
sedd effekt. Rättsprocesser har
avbrutits och misstänkta brotts-
lingar går fria utan att deras
skuld ens prövats av domstol. 

– Om inte samhället nu mar-
kerar att detta är oacceptabelt

H

■■Var tredje åklagare
har tvingats lägga ned
brottsutredningar sedan
någon inblandad blivit
skrämd till tystnad. 

■■Nio av tio poliser 
säger att hoten mot
rättsväsendet ökar. 
Flera vittnar om att de
inte vågar ingripa mot
vissa brottslingar av
rädsla för vad som kan
hända familjen.

■■ I ett unikt samarbete
har Aftonbladet, Dagens
Nyheter, Expressen och
Svenska Dagbladet kart-
lagt nazister och mc-
gäng och  avslöjar i dag
dem som ligger bakom
många av attentaten 
mot demokratin.

Unik kartläggning: 62 av Sveriges    

Erik Nilsen 
(Blücher)
46 år
Helsingborg
■ Dömd för hets mot
folkgrupp i år och är nu
åter åtalad för samma
brott. En av de mest akti-
va nazistiska agitatorer-
na. Ligger bakom pro-
duktion och distribution
av vit makt-musik. 

Om inte samhället markerar kommer ingen 
åklagare om några år vilja åta sig utredningar
där nazister är inblandade

Eva Lundström, biträdande chefsåklagare”

De vill störta 
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kommer ingen åklagare att om några år
vilja åta sig utredningar där nazister eller
andra organiserade brottslingar är inblan-
dade, säger Eva Lundström, biträdande
chefsåklagare i Uppsala.

Åklagaren lade ned 
åtalet – av rädsla

Sex av tio åklagare har själva blivit hota-
de. En åklagare, som vill vara anonym, er-
känner till och med att hon eller han lagt
ned ett åtal på grund av rädsla.

Bland enkätsvaren finns också flera ex-
empel på hur hoten verkställts: hjulmutt-
rar som skruvats av bilen, brevbomb,
mordbrand.

En kammaråklagare menar att främst
nazisterna blivit mer drivna och
professionella.

– Förr var de mest öldrick-
ande skränhopar. Nu har de
till och med egna säker-
hetschefer. Inom organisa-
tionerna finns folk som är
kapabla att utföra mycket
avancerade kartläggningar

av poliser, åklagare och journa-
lister, säger åklagaren.
Vi har också genomfört en undersök-

ning bland 1 000 slumpvis utvalda poliser.
Och här är hotbilden än mer tydlig: nio av
tio poliser har blivit utsatta för hot i sam-
band med sin tjänsteutövning. De flesta
kommer från narkomaner, fyllerister och
psykiskt störda personer, men var sjätte av
de svarande uppger att hoten också kom-
mer från kriminella mc-gäng och nazister.

Som rättssamhällets frontsoldater är po-
liser i större utsträckning än åklagare ut-
satta för hot. Och nästan alla poliser anser
att hoten mot kåren ökat, 93 procent är av
den uppfattningen. Var fjärde polis har
dessutom fått ta emot hot mot sin familj.

”Om hoten riktas mot familjen är det in-
te svårt att välja mellan statens intresse
och ens egen familj. Ibland ’ser’ jag inte
om jag vet att familjen kan skadas”, skriver
en polisman.

”Två mc-killar gled 
upp bredvid oss”

En annan resonerar på samma sätt:
”Jag undviker att ingripa om jag tror att

det blir konsekvenser för mig eller min fa-
milj.”

Både poliser och åklagare vittnar om att
de ibland får ta emot hot som varken går
att anmäla eller åtala eftersom de är helt
lagliga, men ändå mycket skrämmande.

En åklagare berättar:

– Ett halvår efter en mc-rätte-
gång var jag ute och cyklade
med min lilla dotter. Plötsligt
gled två mc-killar upp bredvid
oss. De sade inget, bara stirra-
de. Deras tystnad var lika obe-
haglig som känslan att de hade
koll på en.
Just förtäckta hot mot barn är ett sätt att

skapa otrygghet. I undersökningen finns
flera vittnesmål om sådan taktik, om mc-
gäng som frågat polismän om hur deras
barn på daghemmet NN mår, hur familjen
trivs på NN-vägen.

En polisman berättar om en kollega  i
Stockholm vars barn en dag kom hem från
dagis med en chokladkartong. ”Hälsa till

pappa” hade en mc-klädd man i
svart skinnväst med dödskalle sagt.

Exemplen visar att nazister och
kriminella mc-gäng har väl ut-
byggda personregister över sina
motståndare. Men också att de
kan nå sina syften utan att begå
brott.

I mars 1997 hotades en vårdare

VÄND

   värsta nazister och mc-kriminella

Samuel Almroth 
25 år 
Nödinge
■ Dömd för bland annat
mordbrand riktad mot
ett antirasistiskt pro-
jekt. Aktiv i nazistisk
grupp som kartlägger
meningsmotståndare. 

Mats Andersson
24 år
Helsingborg
■ Ledande inom NSF
Helsingborg. Sprider vit
makt-musik och är kon-
sertarrangör. 

Christian Arvidsson
22 år
Klippan
■ Dömd för vållande till
annans död när Patric
Nadji från Elfenbenskus-
ten mördades i Klippan.
Ledande inom NSF i
Klippan.

Andreas Axelsson
29 år
Tyresö
■ Åtalad för polismor-
den i Malexander. An-
svarig utgivare för
kamporganet Storm-
press. Var åtminstone
fram till gripandet med-
lem i NSF.

Karolina Bengtsson 
21 år 
Örebro
■ Dömd för våldsamt
upplopp då hon anförde
demonstranter mot po-
lis. Ledande inom NSF.

Patrik Berndtsson
33 år
Malmö
■ Dömd för att ha kastat
in en tårgasfackla till en
åklagare 1990. Därefter
nio domar, vapen och
våldsbrott. Tillhör Hells
Angels i Malmö.

Dan Berner
24 år 
Stockholm
■ Dömd för hets mot
folkgrupp efter nazi-
föreläsning på Umeå
universitet. Medverkar 
i tidningen Nordland.

Björn Björkqvist
20 år, Karlskrona
■ Dömd för våldsamt
upplopp och tre gånger
för hets mot folkgrupp.
Även straffad för bland
annat olaga hot. Propa-
gandachef för NSF.

Sonny Brandt 
28 år, Göteborg
■ Dömd för att ha hotat
polis. Även för stämpling
till mord, hot mot tjäns-
teman och olaga hot.
Medlem i Ariska brödra-
skapet.

Kim Blomqvist 
24 år
Nybro
■ Vice propagandachef i
NSF. Utgivare av tidskrif-
ten Den sanne national-
socialisten.

■Vår kartläggning av hoten mot rättssamhället omfattar omkring 300 nazister och medlemmar i mc-gäng. Av
dessa publicerar vi namn och bild på 62 personer. De utvalda har antingen själva begått sådana brott som ho-
tar rättssystemet eller är som aktivister genom agitation och propaganda ansvariga för att uppvigla andra.

Om hoten riktas mot familjen är det inte svårt
att välja. Ibland ’ser’ jag inte om jag vet att 
familjen kan skadas

Enkätsvar från polisman”

demokratin
Därför publicerar 
vi namn och bild

Fredrik Axelsson
24 år 
Linköping
■ Dömd för hets mot
folkgrupp och misshan-
del. Ledande i lokal na-
zistorganisation. Har
skrivit artiklar i Gripen –
Östgöta NS. 

Jackie Arklöv
26 år
Östersund
■ Åtalad för polismor-
den i Malexander. Skrivit
artikel i NSF:s tidning
Den sanne nationalsoc-
ialisten. Legosoldat i f d
Jugoslavien, där dömd
för krigsförbrytelser.

Listan fortsätter på nästa uppslag 
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Vår undersökning visar att 
hoten mot poliser har ökat 
under senare år. De flesta 
hot kommer från enskilda 
aggressiva personer, men 
en dryg fjärdedel från na-
zister, mc-gäng och annan 
organiserad brottslighet.

Källa: Enkätundersökning bland 1 000 slumpvis utvalda poliser. Svarsfrekvensen är 77 procent.
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på Kumlafängelset av den intagne Miitri
Lehto, som avtjänade ett åttaårigt fängel-
sestraff för ett brutalt knivdråp på hockey-
spelaren Peter Karlsson i Västerås. Karls-
son var homosexuell och han dödades med
64 knivhugg. Sedan dess har talet 64 blivit
en kod för nazisternas böghat.

Bad om namnet på 
fångvårdarens barn

Hoten från Lehto kom när han skulle
flyttas till annat fängelse. Vårdaren gjorde
en polisanmälan och en utredning inled-
des. 

Under tiden denna pågick skrev Lehto
ett brev till Patrik Huisman, den kriminellt
belastade sammanslutningen Brödraska-
pet Wolfpacks nuvarande ledare. 

”Hell broder!” inledde han brevet, som
också innehöll en kopia av en rapport om
kriminalvårdarens syn på hotet.

Denna delades förstås inte av Miitri
Lehto, som fylld av hämndlystnad fortsat-
te brevet:

”...en dag måste (de) öpp-
na dörren till friheten åt
oss, och därmed avsluta
sina dagar på denna jord.
Jag skulle inte bli förvå-
nad om familjen X (vårda-
rens efternamn) upphör
att existera inom en snar
framtid.” 

Därefter ber Lehto om hjälp med vårda-
rens hemadress och: ”...även X juniors
adress behövs då våra bröder säkert vill
önska dom det bästa i denna våldets och
hatets tid. Du borde hitta dom i telefonbo-
ken, förresten skit i det, jag ska ändå ringa
skattemyndigheten i morgon, man kan ju
beställa en datautskrift på alla i familjen
X.”

På detta ställe i brevet har Lehto ritat ett
runt ansikte och en stor glad mun.

Säpo: Antalet grova 
nazistbrott har ökat

Brev till de intagna på Kumla får grans-
kas av vårdarna, och så skedde även  den-
na gång. Den utpekade Kumlavårdaren
fick alltså läsa Lehtos hotfulla formule-
ringar. 

Miitri Lehto dömdes inte för brevet.
”Lehtos påstående att detta är sådant som
intagna normalt skriver till varandra för
att utbyta tankar kan inte lämnas utan av-
seende”, skrev hovrätten i sitt friande.

Enligt Säpo har grova brott begångna av
unga nazister ökat under 1997 och 1998.
På ett möte i våras fällde också en av den
svenska naziströrelsens ledare följande ut-
talande:

– Sommaren 1999 ska gå till his-
torien som den blodiga somma-
ren. 
Sedan följde attentaten i Malex-
ander, Nacka och Sätra. 
Mc-gäng och de nazistiska organisatio-

nerna har sedan ett par år börjat få kon-
takt med varandra. Kontakterna knyts i
huvudsak på landets fängelser.

Nazisterna är för närvarande de mest of-
fensiva. De begår flest attentat och värvar
aktivt medlemmar på internet och delar ut
flygblad i skolor.

De kriminella mc-gängen och deras
medlemmar opererar mer affärsmässigt.
Antingen för att skydda egna brottsliga in-
tressen eller som inhyrda torpeder i eko-
brottslighetens tjänst. De senaste åren har
mc-våldet blivit mer sofistikerat, men un-

der fyra år i mitten av 90-talet avlöste at-
tackerna mellan mc-gängen varandra i
Skandinavien. Totalt dödades elva männi-
skor och 96 skadades i strider som kom att
beskrivas som ett ”mc-krig”.

Användandet av granatgevär och bom-
ber gjorde en sak tydlig för både allmänhet
och myndigheter: medlemmarna i  mc-
klubbarna är kapabla och redo att använda
extremt våld.

Vittnen skräms 
till tystnad

Inom kriminalunderrättelsetjänsten ta-
las om hur mc-gängen på det här sättet
byggt upp ett kapital av fruktan, ett slags
terrorkapital. Detta används  i dag för att
hota vittnen, myndigheter och journalis-
ter. Det räcker med några i sig lagliga  frå-
gor om var barnen går på dagis för att
skrämma ett vittne till tystnad.

Terrorkapitalet gör det möjligt.  
Hot och våld mot poliser och åklagare

som utreder mc-brottslighet har ökat kraf-
tigt  i Skåne, där också många
mc-brott begås. Startskottet för
Hells Angels offensiv mot rätts-
väsendet kan bestämmas på
timmen när. 

Den 7–8 februari 1998 har
motorklubben Roadrunners
fest i Malmö. Många Hells An-
gels-medlemmar är där, bland

Jag skulle inte bli förvånad om familjen X 
(kriminalvårdarens efternamn) upphör att 
existera inom en snar framtid
Miitri Lehto i brev till Brödraskapets ledare Patrik Huisman”

”Nazisterna skrek:  

Mikael Byman
22 år 
Ludvika
■ Dömd för hot mot
tjänsteman och ett flertal
våldsbrott. Ledande in-
om NSF i Ludvika.

Rickard Fredriksson
27 år
Linköping
■ Dömd för hot mot
tjänsteman när han för-
följde och hotade polis
vid Karl XII-manifesta-
tion. Ansvarig utgivare
för naziskriften Midgård.
Tidigare utgivare av tid-
skriften Nordland.

Jonas Granborg
34 år
Malmö
■ Dömd för människo-
rov, utpressning , våld
mot tjänsteman och
övergrepp i rättssak.
Tillhör Hells Angels i
Malmö.

Kim Edwilson
Viégas Sousa 
32 år
Hasslarp  
■ Dömd nio gånger,
bland annat för över-
grepp i rättssak och hot
mot tjänsteman. Dessut-
om mened till förmån för
Hells Angels ledare,
Thomas Möller. Tillhör
Hells Angels i Helsing-
borg.

David Emilsson 
30 år 
Ale 
■ Dömd för övergrepp i
rättssak sedan han
misshandlat en man som
lämnat uppgifter om ho-
nom i ett polisförhör.
Dömd för  misshandel,
våld mot tjänsteman och
hot mot tjänsteman. Ak-
tiv i Svenska motstånds-
rörelsen. 

Daniel Friberg
21 år
Göteborg
■ Åtalad för hets mot
folkgrupp i Göteborgs
tingsrätt. Ligger bakom
vit makt-hemsidan Alter-
nativ media. Sprider tid-
ningen Framtid som het-
sar mot homosexuella
och invandrare.
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Källa: Enkätundersökning bland landets samtliga 650 åklagare. Svarsfrekvensen är 67 procent.

Brottsutredningar 
läggs ned

Sex av tio åklagare har 
själva blivit hotade. Dess-
utom berättar mer än var 
tredje åklagare om att för-
undersökningar har lagts 
ned på grund av hot mot 
vittnen eller brottsoffer.  

Åklagare som haft 
hotade vittnen
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Åklagare 
som
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andra dess ledare Thomas Möller. Poliser
iförda gula  skyddsvästar med texten ”po-
lis” stormar plötsligt in. Under razzian
grips Möller för narkotikabrott, en miss-
tanke han senare frias från. När Möller ska
föras bort, en kvart  efter midnatt, vänder
han sig till sina kamrater och säger om po-
lismannen vid hans sida:

– Lägg märke till denne man. Han ska
det hända något. Han måste vi sätta åt om
han fullföljer. Ta reda på hans namn, han
ska märkas.”

Detta hot utlöser en  serie andra hot och
våld mot poliser. Den polisman som an-
mält hotet från Möller får bland annat
nattliga samtal före rättegången.

Tvingades gräva 
sina egna gravar

Två dagar efter det att Möller dömts i
hovrätten hotas polismannen igen. I ett
skåp i det område där han har sin koloni-
stuga sätter någon ett hotfullt meddelande
skrivet med blodröd färg.  

Bredvid lappen ligger ett äpple
med en instucken häxpipa i, en slags
smällare.

I maj 1998 begår tre andra Hells
Angels-medlemmar – Niklas Karm-
hag, Jonas   Granborg och  Jimmy
Jonsson – ett grovt brott. De kid-
nappar en företagare och hans bror
och misshandlar dem  för att få dem

att skriva av en fordran. Företagaren vän-
der sig till  polisen och berättar hur han
och hans bror tvingats gräva sina gravar vid
en ödegård utanför stan. Ungefär två må-
nader  senare exploderar en bomb under
hans bil när han stannar för rött ljus. Den
fjärrutlösta bomben skadar honom svårt. 

Polisen utreder
fortfarande brottet
och företagaren har
gått under jorden.

Sommaren 1998
förövas ett grovt
brott av Hells An-
gels-medlemmen
Rickard Grener.  

Han misshandlar
en person allvar-
ligt. En polis blir
vittne till händelsen
och griper Grener.
Han sitter häktad
en period och döms
i december i fjol för

bland annat misshandel.
Polisen som blev vittne till misshandeln

vittnar under rättegången. Efter polisens
berättelse frågar Grener honom om var
han bor. Domaren avbryter frågan.

En ännu okänd person kontaktar senare
centrala bilregistret med frågor om polis-

mannens bil. Perso-
nen ställer också frå-
gor om åklagaren i
Greners mål. Den 5
januari i år sprängs
bilen. Samma vecka
anlägger någon eller
några en brand i åkla-
garens sommarstuga.

Kulmen på vålds-
och hotvågen blir bil-
bomben i Malmö den
1 juli. Polisen miss-
tänker att bomben
var en hämnd för till-
slaget mot det som
kallas Hells Angels

svans, en grupp personer som umgås i
kretsen runt mc-klubben. 

Men dåden är inte slut med det.
Natten till den 24 augusti väcks en polis-

man som är ansvarig för arbetet mot krimi-
nella mc-gäng av ett krasch. Någon har
kastat in en stor sten i hans vardagsrum. 

Får högre status 
genom att begå brott

Den 12 september drabbas en kriminal-
vårdare på Kumla. Någon skjuter med au-
tomatvapen mot hans villa. Mannen har
tio dagar tidigare hotats av en Hells An-
gels-medlem på fängelset sedan han nekat
fången att ta emot besök.

De nazistiska grupperna är uppbyggda
på ungefär samma sätt som mc-gängen.
Medlemmarna får högre status genom att
begå olika typer av kriminella handlingar.

Det berättar Peter Torstensson, som är
närpolis i värmländska Grums. Han har ti-
digare arbetat i Stockholm och Rinkeby
och på nära håll mött såväl mc-kriminalitet

som rasistisk brottslighet. När
han flyttade hem till Värmland
trodde han att det skulle bli
lugnare. En och annan hem-
brännare, men ingen nazist. 

Så blev det inte.
I somras kommenderades

han till en stökig danstillställ-
ning på ett av ortens nöjeshak.

Lägg märke till denne man. Han ska det hända 
något. Han måste vi sätta åt om han fullföljer. 
Ta reda på hans namn, han ska märkas.

Thomas Möller, Hells Angels ledare”

 Hell Malexander” 
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Den 12 september i år skjuter någon
med automatvapen genom fönstren på
kriminalvårdarens villa. Tio dagar tidi-
gare hotades han av Hells Angels.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND

Daniel Hansson
22 år
Göteborg
■ Dömd för mordet på
John Hron i Kode. Sedan
för att ha slagit och ho-
tat en fängelsevakt.
Medverkar i tidningen In-
fo 14. En av grundarna
av Ariska brödraskapet.

Hampus Hellekant
23 år
Stockholm
■ Häktad för mordet på
syndikalisten Björn Sö-
derberg i Sätra. Engage-
rad i Nationell ungdom.
Har skrivit artiklar i den
rasistiska tidningen
Framtid. 

Patrick Huisman
27 år
Göteborg
■ Dömd för bland annat
våld mot tjänsteman och
grovt olaga hot. Leder
Brödraskapet Wolfpack.
Tidigare medlem i Ariska
brödraskapet. 

Erik Hägglund
27 år
Stockholm
■ Åtalad för hets mot
folkgrupp. Ansvarig utgi-
vare för Folktribunen.
Engagerad i Nationell
ungdom.

Erling Guldbrandzén
20 år
Nacka
■ Dömd för att ha rånat
P10 i Strängnäs på auto-
matkarbiner. Under ut-
redningen påträffades
adresslistor på poliser,
politiker och sexförbry-
tare. Domstolen såg all-
varligt på brottet på
grund av rånarnas nazis-
tiska bakgrund och kon-
takter. 

Mattias Högberg
21 år 
Säffle
■ Dömd för bland annat
hets mot folkgrupp, olaga
hot och  grov misshandel
av en turkisk invandrare.
Ledande inom Nationell
ungdom i Säffle.



Ett tiotal gymnasiekillar med nazistsympa-
tier hade roat sig med att trakassera en
jämnårig invandrarkille. Egentligen ett ru-
tiningripande.

Men de unga nazisterna blev mycket ag-
gressiva.

–Nazistgrabbarna hyllade Malexan-
dermorden och gjorde nazihälsningar. De
skrek ”Hell Malexander” och hotade flera
av oss. De sade att de skulle skjuta oss och
spränga våra bilar, berättar Peter Torstens-
son.

Han har sett hur nazisterna fått ”betyd-
ligt högre svansföring” efter Malexan-
dermorden.

– Jag har alltid trivts som polis, men jag
funderar mer och mer över mitt yrkesval.
Jag känner att få tar oss på allvar när vi be-
rättar om vad som håller på att hända här
ute.

Tre nazister i 16–17-årsåldern dömdes
för en månad sedan av Karlstads tingsrätt
för hets mot folkgrupp och för att ha hotat
poliserna i Grums. Domarna varierar mel-
lan 20 och 40 timmars ungdomstjänst samt
vård inom socialtjänsten.

Händelserna i Grums är på sätt och vis
typiska för den nazistiska mobiliseringen i
Sverige. Kampgrupper byggs upp på små
orter bland unga identitetssökande män-
niskor.

Erik Nilsen – mest 
aktive naziledaren

Den styrs dock av mer erfarna och över-
tygade nationalsocialister. Den mest akti-
ve just nu heter Erik Nilsen, i nazistkretsar
mer känd under sitt gamla namn Blücher.
Han är en ständigt återkommande gäst på
de nazistiska rekryteringsfesterna och den
enskilt viktigaste nazistiske uppviglaren i
Sverige under 90-talet.

Hans valspråk är klart och lätt-
fattligt:
–Det är dags att gå från ord till
handling.
Så sade han bland annat på ett nazistmö-

te förra sommaren i Bosebygds samlings-
lokal, som ligger i ett vanligtvis fridfullt
radhusområde i västgötska Mullsjö.

Till skillnad från de flesta andra möten
där Nilsen sagt samma sak blev han om-
sorgsfullt videofilmad vid detta tillfälle.
Och till skillnad från alla andra möten blev
filmen beslagtagen av polisen vid en sena-
re husrannsakan. Den erbjuder nu ett
unikt titthål in i nutida svensk nazistverk-
samhet. 

I naket lysrörsljus står Erik Nilsen och

talar. Bakom honom hänger en fana med
det sydafrikanska hakkorset, triskelon. 

–Jag var med i England under Natio-
nal Fronts storhetstid. Jag var med och
bildade Bevara Sverige svenskt, jag var
med i Nordiska rikspartiet, Sverigeparti-
et, Sverigedemokraterna. Och jag säger
er i dag, allt var bara ord och bortkastad
tid. Jag har slängt bort så mycket tid i li-
vet på det här.

Han ger fullmakt att begå
vilka brott som helst

Argumentens tid är förbi. Han ger
de unga åhörarna en fullmakt att begå
vilka brott som helst.

– Det här samhället är så
sjukt att ingenting, ingenting
vad ni gör kan vara värre än
vad det här samhället gör
mot er, vad det här samhäl-
let gör mot Sverige, vad det
här samhället gör mot Euro-
pa, vad det här samhället
gör mot den vita rasen.
Och litet senare:
–Vi ska ta varje chans att förstöra

det samhälle som finns nu.
Efter avslutat tal börjar publiken

skrika ”Sieg Heil” och göra Hitler-
hälsningar. Två svenska flaggor är
uppnålade på lokalens  i övrigt helt
kala väggar. Deltagarna bär  t-
shirts med olika naziorganisatio-
ners emblem och namn: ”Blood &
Honour”, ”Combat 18”, ”Natio-
nalsocialistisk Front”. Andra har
slagord på sina tröjor som ”Smash
the Jews”.

En vecka efter festen gick mö-
tets arrangörer, bröderna Tom
och Roger Olsen, samt tre av de-
ras kompisar från ord till hand-
ling.

Den 21 juli överföll de fyra ira-
kiska invandrare och sparkade
ned dem. Misshandeln fortsatte
med ytterligare sparkar på de
liggande offren, som också blev
hotade med gevär av bröderna
Olsens kamrater.

Dagen efter var det dags igen. Denna
gång var bröderna Olsen beväpnade med
kniv. Kamraten Jimmy Eriksson, 19, hade
en cykelkedja, Fredrik Strand, 19, en ba-
tong. Med höjda vapen jagade de invand-
rarna genom bostadsområdet. De irakiska
ynglingarna lyckades dock fly in i en lägen-
het och låsa dörren efter sig.

Men trakasserierna fortsatte. Tom Ol-
sen sköt ett skott genom lägenhetens ruta
med ett vapen som invandrarna trodde var
ett jaktgevär. Teknisk undersökning visade
emellertid att Olsen skjutit med ett luftge-
vär.

Tom Olsen dömdes till tio månaders
fängelse, Roger Olsen till sex månaders

fängelse för bland annat misshandel, olaga
hot, ofredande, hets mot folkgrupp. Eriks-
son och Strand fick fängelse i två månader.

Enligt Nilsens terminologi kan de hyllas
som krigsfångar i nazirörelsen. Och de
muckade från anstalten med en bättre me-
ritlista i nazikretsar än de hade före mötet
i Mullsjö.
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Filip Jelder
23 år
Stockholm
■ Redaktör för Nordland,
skrev under pseudonym
en antisemitisk bilaga
om familjen Bonnier. 

Andreas Johansson
22 år 
Trollhättan
■ Ledare för NSF i Troll-
hättan.

Mattias Karlsson
25 år
Uppsala
■ Ger ut Uppsala Natio-
nella Tidning på internet.

Nicklas Karmhagen
27 år, Malmö
■ Dömd för bland annat
människorov och våld
mot tjänsteman. Tillhör
Hells Angels i Malmö.

Stefan Lans
21 år
Nacka
■ Dömd för att ha rånat
P10 i Strängnäs på auto-
matkarbiner. Under ut-
redningen påträffades
adresslistor på poliser,
politiker och sexförbry-
tare. Domstolen såg all-
varligt på brottet på
grund av rånarnas nazis-
tiska bakgrund och kon-
takter. 

Miitri Lehto
24 år, Västerås
■ Dömd för att ha dödat
en homosexuell man
med 64 knivhugg. Även
straffad för hot mot tjäns-
teman och mordbrand.
Medlem i Brödraskapet
wolfpack.

90-TALETS FARLIGASTE NAZIUPPVIGLARE –Vi ska ta varje
chans att förstöra det samhälle som finns nu, säger naziledaren Erik Nilsen på
videofilmen som polisen beslagtagit. Bakom honom hänger en fana med det
sydafrikanska hakkorset, triskelon. 

Marko Järvinen
26 år, Helsingborg
■ Ger ut och producerar
videomagasinet ”Kriegs-
berichter” (Krigsrap-
port). I filmen visas bil-
der av meningsmotstån-
dare varvat med avrätt-
ningar.

Per-Anders 
Johansson
29 år, Göteborg
■ Äger butiken Midgård
som säljer nazipropa-
ganda. Ger också ut en
naziskrift och är kon-
sertarrangör.

”Vi ska förstöra det

Ambjörn Karlsson
20 år
Ljungby
■ Dömd för bland annat
övergrepp i rättssak, hot
mot tjänsteman och hets
mot folkgrupp. Ledare
för NSF i Ljungby.

Anders Högström
24 år
Karlskrona
■ Dömd för hets mot
folkgrupp, olaga tvång,
olaga hot, hot mot tjäns-
teman, hemfridsbrott,
ofredande, skadegörel-
se, stöld etcetera. NSF:s
ledare.



Erik Nilsen har som inbjuden talare de
senaste två åren agiterat på en hel rad lik-
nande möten. Budskapet har varit detsam-
ma som det i Mullsjö. Färre ord, mer
handling.

Vår kartläggning av hans framträdan-
den ser ut så här:
●7 mars 1998. Talar på nazimöte i Kå-

geröd utanför Lund.
●20 april 1998. Talar på möte med Na-
tionalsocialistisk front, NSF, i Valje utan-
för Sölvesborg.
●11–12 juli 1998. Talar på NSF-möte i
Mullsjö.
●19 september 1998. Talar på nazi-
möte i Södra Sandby utanför Lund.

●12 december 1998. Talar på
NSF-fest till minne av den svenske na-
zistledaren Birger Furugård i Rydöbruk
utanför Halmstad.
●31 december 1998. Talar på nazi-
möte i Danmark.
●30 januari 1999. Talar på NSF-mö-
te till minne av Adolf Hitlers maktöver-
tagande 1933 i Idkerberget utanför Lud-
vika.
●20 februari 1999. Ta-
lar på nazimöte i Oslo.
●17 april 1999. Talar på
nazimöte i Hasselstads byg-
degård utanför Ronneby.
●Midsommarafton
1999. Talar på nazimöte i
Langeland, Danmark.
●28 augusti 1999. Talar
på NSF-möte i Tomelilla.
●25 september 1999.
Talar på nazimöte i Dan-
mark.

Bland deltagarna på de
här mötena, som lockade
från 50 upp till 200 deltaga-
re, finns åtskilliga unga män
som nu är misstänkta för el-
ler förekommer i förundersökningar om
flera av de våldsdåd med nazistiska för-
tecken som inträffat under 1998 och 1999.

Mötet i Idkerberget utanför Ludvika var
särskilt viktigt. Här fanns alla svenska na-
zigrupperingar med någon form av struk-
tur representerade: NSF, Blood & Ho-
nour, Ragnarock, Combat 18 och Nord-
land.

De olika grupperna, som tidigare
haft svårt att hålla sams enas på
detta möte kring temat: från ord
till handling, Erik Nilsens slag-
ord.
Samma natt som detta möte
hålls placerar någon eller några
en bomb i en plastkasse på dör-
ren till Lindesbergs polisstation.

Född i Norge – av 
tyska föräldrar

Erik Nilsen föddes i staden Moss i Nor-
ge 29 maj 1953. Hans föräldrar är tyska,
men han växte upp i Norge sedan hans far
fått jobb som ingenjör på ett stort norskt
företag. I början av 70-talet läste han juri-
dik vid universitetet i Oslo. Den 1 maj 1976
organiserades den första öppet nazistiska
demonstrationen efter andra världskriget i
Norge av den högerextremistiska rörelsen
Norsk front, för övrigt bildad av Nilsen. I
samband med den demonstrationen höll
Nilsen sitt första offentliga tal.

På hösten 1983 flyttade han till Örebro

där han fått kontakter via Nordiska riks-
partiet. Erik Nilsen kom så att bli en av
grundarna till Bevara Sverige svenskt
(BSS).

Han försörjer sig i Sverige på samma sätt
som han nu gjort sedan han var 19 år: ge-
nom att producera och sälja musik, nazi-
skrifter, revisionistlitteratur där förintel-
sen  förnekas. Bland annat har han tryckt

Ariska brödraskapets tid-
ning i vilken mordet på John
Hron i Kode försvaras.

Under 80-talets första
hälft handlade musiken mest
om tyska marscher, men här
finns embryot till det som på
90-talet ska göra Nilsen till
en huvudperson i den inter-
nationella industrin kring vit
makt-musik.

1985 flyttade Erik Nilsen
till Helsingborg och bytte
namn från Blücher till Nil-
sen.

Våren 1997 började Nil-
sen åka landet runt på agita-
tionsturnéer. Ett av de se-
naste mötena vi spårat Erik

Nilsen till ägde rum den 28 augusti i år i
Tomelilla.

Det arrangerades likt mötet i Mullsjö av
aktiva NSF-medlemmar. Denna gång av
Tobias Malvå, känd nazistisk våldsverkare,
nyinflyttad i Tomelilla. Han sitter nu, till-
sammans med två andra nazister, häktad
för grovt olaga hot.

Efter mötet klistrades 
hakkors på polisstationen
Mötet lockade 150 personer till en lokal

utanför Tomelilla, som officiellt hyrts för
en kräftskiva. NSF:s propagandachef
Björn Björkqvist höll tal, liksom Erik Nil-
sen.

Sedan hände något i det annars så stilla
Tomelilla. Under oktober fördubblades
antalet fall av skadegörelse i samhället och
bilinbrotten likaså. 

Men det var något annat också. Klister-
märken med hakkors sattes upp på polis-
stationen, flygblad från Nationalsocialis-
tisk front med rubriken ”Gemenskap före
mångfald” och slogans som ”Integration
är folkmord” delades ut i skolor och till bo-
ende i kommunen.

Kommunalrådet John Johansson (m)
blev alltmer bekymrad.

–Sådant här riskerar att fläcka ned vår
stad och ge oss ett rykte vi inte är förtjänta
av. Tomelilla är faktiskt en bra plats för
den som vill växa upp i lugn och ro.

Det hade Johansson också sagt i en in-

Övergrepp i rättssak
Att ge sig på den

som gjor t en polisan-
mälan, som stämt nå-
gon, vit tnat eller sagt
något i domstolsförhör.
Det är också brottsligt
att försöka hindra nå-
gon att exempelvis vit t-
na eller göra anmälan.
Brottet förutsätter inte
fysiskt våld, det räcker
med att utsätta eller ho-
ta någon på ett sätt som
medför lidande, skada
eller olägenhet. Min: bö-
ter. Max: fängelse sex
år.

Våldsamt upplopp
Att med avsikt störa

allmän ordning och inte

lyda polisens order och
dessutom  i grupp miss-
handla någon eller för-
störa egendom.  Min:
böter. Max: fängelse tio
år. 

Hets mot folkgrupp
Att hota eller uttrycka

sig föraktfullt om andra
folkgrupper,  i tal eller i
skrif t som sprids till and-
ra.  Det kan handla om
anspelningar vad gäller
ras, ursprung eller tros-
bekännelse. Min: böter.
Max: fängelse två år.

Hot/våld mot tjänsteman
Att misshandla en

tjänsteman eller hota
med det. Men också att
på samma sätt försöka

tvinga tjänstemannen till
något eller att hindra ho-
nom från att utföra sit t
jobb. Min: böter. Max:
fängelse fyra år.

Olaga hot
Att hota någon med

vapen eller att på något
annat sätt allvarligt
skrämma någon. Det
kan gälla både till liv och
egendom. Min: böter.
Max: fängelse  fyra år. 

Våldsamt motstånd
Att till exempel vägra

låta sig gripas av polis
eller med våld försöka
stoppa en polis i hans
arbete.  

Min: böter. Max:
fängelse sex månader.
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Jag tänker inte tystna. Jag har sagt vad jag tycker
om nazism och det står jag för
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John Johansson, hotat kommunalråd i Tomelilla

Martin Linde
20 år
Stockholm
■ Organiserar Nationell
ungdom. För medlem-
skap krävs att ”aktivt
kämpa för att befria vårt
land från främlingsväl-
det”. Avgift betalas till
Lindes postgiro. 

Tomas Lindkvist
29 år
Askersund
■ Äger och driver vit
makt-skivbolaget Svea
musik. Dömdes till fäng-
else för hets mot folk-
grupp för att ha spridit
rasistisk musik på cd.

Torulf Magnusson
30 år
Linköping
■ Aktiv inom Nordland.
Håller nazistiskt propa-
gandatal som säljs på vi-
deo. Säljer hakkorsfanor.
Tidigare Vam.

Tobias Malvå
24 år
Tomelilla
■ Häktad för olaga hot
mot politiker. Tidigare
dömd för bland annat
olaga hot och misshan-
del. NSF-ledare i Tome-
lilla.

Frans Mattsson
23 år
Göteborg
■ Verksam i en organisa-
tion som kartlägger na-
zisternas meningsmot-
ståndare. 

Peter Melander
29 år, Stockholm
■ Dömd för uppvigling
sedan Vam-tidningen
Storm hetsat mot en
journalist. I dag redaktör
för Nordland och arran-
gör av nazistkonserter.

Klas Lund
31 år
Stockholm
■ Dömd för att ha dödat
Ronny Landin vid rasist-
bråk i Nynäshamn 1986.
Bankrånare. Startade
Vam. Är nu redaktör för
tidningen Folktribunen
och ledande inom Sven-
ska motståndsrörelsen.

Niclas Löfdahl
25 år
Göteborg
■ Varit med och startat
Ariska brödraskapet.
Har nu startat en ny or-
ganisation som heter
White werewolf. Skicka-
de brevbomb till justitie-
minister Laila Freivalds. Kommunalrådet John

Johansson dödshota-
des i ett brev med den
nazistiska terrororgani-
sationen Combat 18:s
logotype i huvudet.

Björn Lindberg-
Hernlund
23 år, Värmdö
■ Häktad för mordet på
syndikalisten Björn Sö-
derberg i Sätra. Dömd
för övergrepp i rättssak.
Engagerad i Nationell
ungdom. Skrivit artikel i
tidningen Folktribunen
som blivit anmäld för
hets mot folkgrupp.

svenska samhället”
Brotten – och straffen
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tervju i tidningen Sydsvenskan. 
Samma söndag som intervjun publicera-

des, den 31 oktober, ringde telefonen
hemma hos Johanssons.

Den som ringde uppgav sig vara repre-
sentant för Nationalsocialistisk front. Han
sade inte vad han hette, men ville prata
med John Johansson.

–Jag uppfattade det inte som hotfullt
då. Han var verbal, pratade om att förin-
telsen inte ägt rum och att han ville skicka
litteratur som visade det.

Kommunalrådet avböjde erbjudandet
med hänvisning till att han litade mer på si-
na intryck från en rundresa i förintelseläg-
ren.

Två dagar senare kom hotet.
Det var tisdag vid lunch och John Jo-

hansson hade gått hem för att äta. I brevlå-
dan låg ett brunt kuvert, poststämplat i
Malmö. Han sprättade utan närmare tan-
ke upp det. 

Sedan blev han iskall.
I kuvertet låg ett brev med den
nazistiska terrororganisationen
Combat 18:s logotype i huvudet.
Bredvid fanns en tecknad, be-
väpnad man i huva och en na-
zistflagga. I brevet stod att John
Johansson och hans familj nu
var dömda till döden för förräde-
ri mot fosterlandet.
John Johansson visade inte brevet för si-

na närmaste utan överlämnade det till po-
lisen. Han försökte först skaka av sig det he-
la som ett pojkstreck. Sedan kom obehaget.

–Man har ju hört om hur militanta de
här grupperna kan vara.

John Johansson säger att han nu kollar
posten två gånger innan han öppnar den,
men att han fortfarande går rakt över tor-
get utan att gömma sig.

–Jag tänker inte tystna. Jag har sagt det
jag sagt om vad jag tycker om rasism och
nazism och det står jag för.

Skyltfönster krossades på
årsdagen av kristallnatten
Dagen efter den där tisdagen, när John

Johansson fått sitt hotbrev, kom det fram
att ytterligare fyra kommunalpolitiker i
Tomelilla hade fått likadana brev. Bland
annat representanter i nämnden för Barn
och Utbildning. De hade gjort ett uttalan-
de mot nazism och rasism som citerats av
tidningen Ystads Allehanda.

Veckan efter kom nästa tecken på nazis-
tisk aktivitet i Tomelilla. Under natten
mellan den 9 och 10 november, den natt
som efter de tyska nazisternas attacker
mot judiska affärsinnehavare i Berlin 1938
kallas för kristallnatten, krossades skylt-

fönstren till pizzerian, videobutiken och
livsmedelsbutiken i centrala Tomelilla. In-
nehavarna är alla invandrare från Balkan.

John Johansson tycker att situationen är
så allvarlig att han samlat politiska partier
och föreningar för att möta den gryende
nazismen.

–Jag tror det här handlar om en
kärna på fem eller sex inflyttade
personer. Vi är rädda för att de
lyckas få en svans av unga an-
hängare efter sig.
John Johansson vill gå ut i skolorna och

informera och engagera föräldraförening-
ar och ungdomsgårdar. Men detta är inte
helt lätt. Till exempel bombhotades den
nöjeslokal, där ett antinazistiskt möte
skulle ha hållits för några veckor sedan.
Lokalens ägare tog allvarligt på det ano-
nymt inringda hotet och vågade därför in-
te upplåta lokalerna till mötet.

I förra veckan kunde i alla fall ett anti-
nazistiskt möte hållas i Tomelilla, arran-
gerat av en föräldraförening. 600 perso-
ner slöt upp. Ytterligare en manifesta-
tion är planerad till den 3 december.

Satsar på att ställa upp 
i nästa riksdagsval

En fråga som ofta återkommer är hur
organiserade de nazistiska grupperna
egentligen är.

De tidigare splittrade högerextre-
mistiska grupperingarna har knutits
samman under paraplyet Nationalso-
cialistisk front, som har en tydligare
organisation än någon annan nazistisk
sammanslutning haft under 90-talet.

NSF satsar också på att ställa upp i
nästa riksdagsval och deras ledare
Anders Högström och Björn Björk-
qvist vill gärna försöka framstå som
politiskt rumsrena – trots  detta bju-
der de ständigt in agitatorn Erik Nil-
sen som talare. 

Det nazistiska nätverket bakom de
uppmärksammade våldsdåden är
både svårt och lätt att skönja. Svårt
därför att det inte finns någon enty-
dig ledning dit planläggning och or-
dergivning om våldsdåden kan spåras.

Lätt för att den som följer perso-
nerna bakom dåden hittar ett myl-
ler av korskopplingar mellan indivi-
der och organisationer som snabbt
skapar just ett nätverk.

Men falanger och fraktioner
föds och avvecklas. Organisatio-
nen NRA exempelvis, som de
misstänkta polismördarna i Ma-
lexander höll på att bygga upp, var

Deras mål
– en plats 
i riksdagen

Jag tror det här handlar om en
kärna på fem eller sex inflyttade
personer. Vi är rädda för att de
lyckas få en svans av unga 
anhängare efter sig” Listan fortsätter på nästa uppslag 

●Fortsättning på nästa uppslag

John Johansson, kommunalråd i Tomelilla

Mats Nilsson
24 år
Växjö
■ Åtalad för stämpling
till grovt rån och grovt
häleri i Malexandermålet.
Tidigare dömd för bland
annat våld mot tjänste-
man och grovt rån. Tidi-
gare medlem i nazigrup-
pen Smålands SA, nu i
Ariska brödraskapet. 
Norénskådespelare.

Andreas Olofsson
19 år
Klippan
■ NSF-ledare i Klippan,
ett av organisationens
viktigaste fästen.

Jonas Persson
23 år
Örebro
■ Dömd för att ha hotat
polisman. Dessutom för
våldsamt upplopp och
misshandel. NSF-ledare
i Örebro. 

Hans Himmler 
Petersson
32 år 
Helsingborg
■ Dömd tretton gånger,
bland annat för hets mot
folkgrupp.  Ledare inom
NSF. Äger skivbolag
som ger ut vit makt-mu-
sik. Distribuerar också
nazistiska skrifter.

Tommy Rydén
33 år
Mullsjö
■ Dömd för hets mot
folkgrupp. Har företrätt
rasistiska Kreativistens
kyrka. Inspirerar nazis-
tiska våldsverkare, bland
annat på NSF-möte i
Mullsjö.

Jimmy Nicklasson
20 år, Stockholm
■ Häktad för mordet på
syndikalisten Björn Sö-
derberg i Sätra. Omhän-
dertogs av polisen vid
en vit makt-konsert i
Brottby i januari 1998.

Thomas Möller
35 år
Staffanstorp
■ Dömd för att ha hotat
en polisman. Dessutom
för bland annat grov
misshandel. Ledare för
Hells Angels i Sverige.

Patric Sik
25 år, Hägersten
■ Dömd för övergrepp i
rättssak och för att ha
rånat kasernvakt på va-
pen. Dessutom andra
grova brott. Medlem i
Ariska brödraskapet.

Pär Sik, 
22 år, Mora 
■ Sprängt en bomb när
en judisk man föreläste
om förintelsen. Hotat po-
lis och begått andra gro-
va brott. 

Marcel Schilf
26 år
Helsingborg
■ Åtalad för hets mot
folkgrupp. Utgivare och
distributör av vit makt-
musik. Kontakter med
den brittiska nazistiska
terrorgruppen Combat
18. 

EXTRA

Björn Nord
27 år
Karlstad 
■ Dömd för hot mot en
fängelsechef under
straff för mordbrand mot
flyktingförläggning.
Dessutom andra grova
brott. Medlem i Ariska
brödraskapet.

Tony Olsson
26 år, Örebro
■ Åtalad för polismorden
i Malexander. Dömd för
cirka 40 brott, bland an-
nat stämpling till mord.
Tidigare medlem i Riks-
fronten och Ariska bröd-
raskapet. Norénskåde-
spelare.
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GRANHOLMEN

GRANHOLMEN

Klas Lund

Lars Wahlström

Björn Lindberg-
Hernlund

Anders Högström
Patrick Huisman

Robert Vesterlund

Hampus Hellekant

Jimmy Niklasson

Johan Jakobsson

Mats Nilsson

Tony Olsson Jackie Arklöv Andreas Axelsson

ANDREAS 
AXELSSON 

delade en 
postbox i 

Kalmar med 
en äldre nazist 

som heter Lars 
Wahlström.

Anders 
Högström, 
ledare för 
NSF.

Klas Lund
Ansvarig ugivare av 
tidskriften Folk-
tribunen.

Robert 
Vesterlund,
ansvarig 
ugivare av 
tidskriften Info 
14.

POST BOX

BOX

POST BOX

NSF

FOLK-

TRIBUNEN

På sannolika skäl misstänkta för morden i Malexander

Det var efter att Robert Vesterlund invalts i styrelsen för 
den lokala fackklubben i Handelsanställdas förbund på 
sin arbetsplats som arbetskamraten Björn Söderberg 
anmälde honom som nazist – enligt polisen ett tänkbart 
motiv för mordet.

INFO 14

Grafik: AFTONBLADET

Lars Wahlström har bland 
annat ett bolag som heter 
Granholmens Fastigheter 
AB. I styrelsen för detta 
bolag, med en omsättning 
på 24 miljoner kronor per år, 
sitter NSF-ledaren Anders 
Högström.
Det var den uppgiften som 
fick insatsstyrkan att jaga 
polismördarna ute vid 
Västra Granholmen i 
Stockholms skärgård. Här 
har miljonären Lars 
Wahlström en fastighet, 
känt som tillhåll för unga 
nazister.

JACKIE ARKLÖV har 
skrivit minst en artikel i 
NSF:s tidning Den 
sanne national-
socialisten.

TONY OLSSON fick efter 
mordet på Daniel 
Fitzpatrick ett brev från 
Vam-aktivisten Patrik 
Huisman som berättade 
att han numer var 
president i Brödraskapet 
wolfpack.

Tony Olsson 
brevväxlade under 
sin fängelsetid 
också med Johan 
Jakobsson, en 
medlem i mc-
klubben Bandidos, 
dömd för att ha 
gömt bland annat 
trampminor, 
automatkarbiner, 
sprängdeg och 
handgranater i sin 
lägenhet.

På samma lapp hade Andreas Axelsson också skrivit numret till den kände nazisten Robert Vesterlund, 
som bara några veckor efter skotten i Malexander försvarade polismorden så här:
”Vad gäller rätt eller fel att två poliser stupat så är vår ståndpunkt klar. (…) De som dog var inte familjefädrer, 
de var inte någons barn, de var inte oskyldiga. De har gjort sitt val precis som de som steg in på banken i 
Kisa. De har tagit på sig statens uniform för att upprätthålla dess kriminella lagar.”

När Andreas 
Axelsson 
sköts i 
Malexander 
hade han en 
lapp i sin 
plånbok där 
han skrivit upp 
telefonnumret 
till Johan 
Jakobsson 
och Bandidos 
klubblokal.

I rättegången om polismorden är 
Mats Nilsson åtalad för stämpling till 
grovt rån. Lika intressant i exemplet 
över nätverk är att han är misstänkt 
för att ha gömt vapen tillsammans 
med Tony Olssons brevkompis 
Patrick Huisman. 
Tre veckor efter polismorden låste de 
båda in en ryggsäck med automat-
vapen i en box på järnvägsstationen i 
Nässjö.

Patrick Huisman 
har en särskild 
postadress 
hos postbox-
företaget Flaggan 
i Stockholm. Dit 
har också Robert 
Vesterlund och 
Jimmy 
Niklasson valt 
att ställa sin post.

Det för oss in i den 
krets av personer 
som nu sitter 
häktade, på 
sannolika skäl 
misstänkta för 
mordet på Björn 
Söderberg i Sätra. 
Jimmy Niklasson är 
en av dem. Björn 
Lindberg-Hernlund 
och Hampus 
Hellekant är de 
båda andra.

Både Hampus Hellekant och Björn Lindberg-
Hernlund har medverkat i tidningen Folk-
tribunen. Det är Svenska motståndsrörelsens 
tidning. Ansvarig redaktör för den är den förre 
Vam-aktivisten och för dråp dömde Klas Lund.

      Det nazistiska nätverket i Sverige bygger inte på medlemskap och ledarskap. Det består av informella kopplingar 
mellan olika centrala personer.
      För att ge ett exempel på hur det ser ut har vi utgått från polismorden i Malexander och kartlagt personkretsen:

Klas Lund har vid minst ett tillfälle de senaste två åren besökt Lars Wahlström på Västra Granholmen. Den sista maj 1998 
träffade också Klas Lund ledningen för NSF i Karlskrona för att, enligt dem själva, undanröja eventuella risker för konflikter i 
framtiden.

Nazistiska nätverk – ett exempelSå känner nazisterna varandra
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tidigare okänd för Säpo. Flera av nätver-
kets huvudpersoner är erfarna och tunga
brottslingar. Men det är inte Andreas Ax-
elsson, en av de tre misstänkta för dåden i
Malexander. 

Han är ett exempel på hur den nazistiska
ideologin på mycket kort tid kan förvandla
en okänd skolpojke till en kallsinnig råna-
re eller till och med mördare.

Det har visat sig både i Sverige och i USA.

Hämtar inspiration
från USA-nazister
Axelsson var en begåvad

elev och kunnig datalärare
vars värsta brott var en stöld
under gymnasietiden. På sam-
ma sätt förvandlades 18-årige
Eric Harris och 17-årige Dylan
Klebold i Littleton i USA från
två okända skolpojkar till
massmördare. I april i år fira-
de de Hitlers 110-årsdag ge-
nom att skjuta ihjäl 12 av sina
klasskamrater samt en lärare.

Inspirationen för
många unga våldsver-
kare kommer inte i
första hand från naziti-
dens Tyskland utan
från USA. I centrum
står två böcker: den amerikans-
ke rasideologen William Pierce
”The Turner Diaries” och ”The
Hunter”.
Böckerna har fått kultstatus i
den svenska vit makt-rörelsen.
Där beskrivs ett raskrig. Små terror-

grupper slåss mot det som Pierce kallar
Zog – den sionistiska ockupationsrege-
ringen. Han menar att rasisterna inte i
första hand ska lägga sin energi på att eli-
minera svarta och homosexuella
utan inrikta sig på politiker, rätts-
väsende och journalister, den ju-
diska världskonspirationens kär-
na i varje land.

Först när Zog krossats är det
dags att vända vapnen mot judar,
svarta och andra som rasideolo-
gerna anser inte ska få leva kvar i
USA och Europa.

–Det här är en stor del av grunden till
det som händer i det svenska samhället i
dag, säger Torbjörn Ekblom på Säpo.

I Sverige förfäktar bland andra Erik Nil-
sen och hans organisation Blood & Ho-
nour samma Pierceinspirerade ideologi.

Detsamma gäller Info 14-redaktören
Robert Vesterlund, vars tidning säljer Pier-
ces böcker.

Polismorden i Malexander, bilbomben i
Nacka och mordet på syndikalisten Björn

Söderberg i Sätra kunde alla va-
ra hämtade ur dessa skrifter.
Det är själva ideologin som är
drivkraften, kampen mot Zog. 

Det är också bland de unga
konsumenterna av denna ideo-
logi som gärningsmännen finns,
sällan eller aldrig bland de äld-
re uppviglarna. Det gör be-
kämpningen av nazistiska
våldsverkare särskilt svår. 

Om nazistorganisationer vo-
re välstrukturerade med med-
lemslistor och tydliga ledare
skulle de vara lättare att kom-
ma åt för polisen. Det är just
den lösa nätverksstrukturen i
kombination med propagan-
dan, den som kan förvandla
unga män till extrema våldsver-

kare, som gör det så svårt för polisen att
förutse var gärningsmännen finns härnäst.

Och när polisen väl får tag på dem har
nazistpropagandan lärt dem hur de ska
agera för att maximalt försvåra utred-
ningsarbetet. Den första förhållningsor-
dern lyder: ”Lita aldrig på polisen, Säpo
eller några andra sionistlakejer. De arbe-
tar för och är kontrollerade av den sionis-
tiska ockupationsregeringen.”

Därefter uppmanas de drabbade aktivis-

terna att alltid begära legitimation och no-
tera polisernas namn vid husrannsakan.

Och vidare: ”Om du är arresterad (gri-
pen eller anhållen) så vägra att svara på
frågor. Kom ihåg att tystnad är ditt bästa
försvar (det tycker naturligtvis inte åklaga-
ren eller polisen, ej heller din advokat).
Förneka alltid brott, erkänn aldrig oavsett
vilka bevis som anförs mot dig.”

Inte ens när staten tagit någon i förvar
kan rättsväsendet garantera skydd mot na-
zistiskt våld. Det senare rådet i
förhörsmanualen praktisera-
des av de nazister som hördes
under rättegången mot en
känd 22-årig nazist och vålds-
man i Kalmar. Han stod för ett
par veckor sedan åtalad för en
brutal misshandel i en poliscell
i Nybro.

Pekades ut 
– friades ändå

Fallet väckte stor uppmärk-
samhet när det blev känt att
polisen av misstag placerat den
19-årige antifascisten Linus
Ljunggren i samma cell som
fem nazister. Ljunggren blev
nedsparkad bakifrån och såg
därför inte gärningsmannen
själv, men en häktesvakt kunde
under rättegången med ”99-
procentig säkerhet” peka ut
22-åringen. 

Utpekandet räckte dock inte för fällan-
de dom. Hans fyra kamrater i Nationalso-
cialistisk front, som befunnit sig i cellen
under själva misshandeln, vittnade nämli-
gen under ed om att de varken sett eller
hört någonting. 

När celldörren öppnades av en

polisman låg Linus Ljunggren
medvetslös i en blodpöl på gol-
vet. Nazisterna satt på britsen.
Det är helt klarlagt att minst en
av dem misshandlade Linus
Ljunggren och att de övriga i cel-
len sett på. Ändå dömdes ingen.
I Stockholms tingsrätt sitter tre miss-

tänkta polismördare och nekar till morden
i Malexander.

I Malmö har de fem misstänkta för
bombattentatet mot de två polis-
männen frikänts sedan rädda
vittnen ändrat sina berättelser.

För bomben mot journalistpa-
ret i Nacka finns överhuvudtaget
inga gripna. Dådet har spritt oro
och olust bland reportrar som
bevakar vit makt-världen. Nazis-
ter och mc-gäng har vid flera
andra tillfällen riktat  hot mot
journalister som kartlagt och be-
skrivit deras verksamhet. 

I samband med bombattenta-
tet i Nacka ansågs hotbilden va-
ra så allvarlig att journalister på
flera tidningar tvingades lämna
Stockholm och bo på hemliga orter. 

I Skåne finns exempel på jour-
nalister som blivit uppsökta i sina
bostäder av hotfulla mc-gäng,
andra har blivit mordhotade per
telefon. 

En journalist i Malmö fick för
ett par år sedan en granat med ett hotbrev
placerad på sin ytterdörr.

Vid olika husrannsakningar har polisen
hittat dödslistor med namn på ”obekvä-
ma” journalister. Det finns i dag flera jour-
nalister som av säkerhetsskäl väljer att inte
skriva om nazister och mc-gäng. De tyst-
nar i likhet med hotade vittnen och andra

skrämda uppgiftslämnare.
Förundersökningar försvåras och

hela rättegångar får ställas in. Räds-
lan och frustrationen växer även hos
många åklagare och hos än fler poli-
ser. 

Alltmedan nazister, kriminella
mc-gäng och brottsliga organisatio-
ner kan fortsätta att utöka rättslös-
hetens frizon.      ■

19-årige Linus
Ljunggren miss-
handlades svårt
när han av miss-
tag placerades i
samma cell som
fem nazister.

Foto: ÅKE HÅKANSSON

Boken The Turner
Diaries av den ame-
rikanske rasideolo-
gen har kultstatus
bland nazister.

Fredrik Svensson
20 år
Varberg
■ Dömd för övergrepp i
rättssak, misshandel
och olaga hot. Arrange-
rade vit makt-konsert i
Varberg midsommar-
afton 1999.

Mathias Thidé
20 år
Borlänge
■ Dömd för våldsamt
upplopp, våld mot tjäns-
teman. Dessutom mord-
försök och andra grova
våldsbrott. Ledare för
NSF-Borlänge.

Marcus Törnlund
19 år
Göteborg
■ Dömd för övergrepp i
rättssak och hets mot
folkgrupp. Dessutom
grova våldsbrott, bland
annat en rasistisk gäng-
misshandel i Ytterby
1997. Deltagit på nazist-
möten.

Robert Vesterlund
23 år, Stockholm
■ Dömd för bland annat
våldsamt upplopp. Orga-
niserade Sveriges första
antijudiska demonstra-
tion efter kriget. Ger ut 
Info14, landets mest vålds-
inriktade naziskrift. Tillhör
Ariska brödraskapet.

Anders Ärleskog
23 år
Karlskrona
■ Näst högste ledaren
för NSF. Skriver artiklar i
Den sanne nationalsoc-
ialisten. 

Böckerna manar till 
krig mot rättsstaten

Lita aldrig på polisen, Säpo eller några andra
sionistlakejer. De arbetar för den sionistiska 
ockupationsregeringen.

Nazisternas första regel om hur de kan 
försvåra en polisutredning”

Mattias Sundquist
27 år
Linköping 
■ Dömd för hets mot
folkgrupp och misshan-
del. Utgivare av vit makt-
musik och sångare i
Swastika. 
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Ariska brödraskapet
En fängelseorganisation med

ett 20-tal medlemmar, alla dömda
för grova brott.

Bildades 1996. Ger ut tidskrif-
ten Ariska brödraskapet.

Organisationen Gula korset kan
sägas vara Ariska brödraskapets
organisation på utsidan. De sam-
lar  in pengar till hjälp för ”krigs-
fångar”. 

Med sådana menas nazister
som dömts för brott.

Anti-Afa
En central verksamhet i nazi-

kretsar är att kar tlägga fienden:
poliser, journalister, åklagare, po-
litiker, opinionsbildare och ar tis-
ter.

Insamlandet av uppgif ter görs i
den löst sammansatta organisa-
tionen Anti-Afa. 

Namnet är en ordvändning av
organisationen som bekämpar
nazism med våld: Afa (Antifascis-
tisk aktion).

Anti-Afas fiendelistor publice-
ras ofta på internet och i nazitid-
skrif ter.

Inte sällan med uppmaningar
att trakassera personerna på lis-
tan.

Bevara Sverige svenskt (BSS)
Finns inte längre. Var en sam-

manslutning av personer från
bland annat det slumrande Nor-
diska rikspar tiet. En av de första
svenska nazistiska kamporgani-
sationerna. Namnet BSS spraya-
des av skinheads på betongväg-
gar över hela landet utan att de
nödvändigtvis var medlemmar i
Bevara Sverige svenskt. På så
sätt blev organisationen mer
känd än organiserad.

Blood & Honour Scandinavia
En organisation som öppet fö-

respråkar våld och terror. Bilda-
des i sin nuvarande form 1997 i

Helsingborg av de personer som
ligger bakom spridandet av vit
makt-musik genom organisatio-
nen Ragnarock.

De ger ut tidskrif ten Route 88
och Blood & Honour.

Har ofta möten ihop med Natio-
nalsocialistisk front. Har personli-
ga kontakter med terrorgruppen
Combat 18.

Brödraskapet wolfpack
En fängelseorganisation som

liknar en mc-klubb. I dag är flera
nazister, eller före detta organise-
rade nazister, medlemmar i Bröd-
raskapet wolfpack.

Combat 18
En brit tisk, na-

zistisk terrororga-
nisation vars
namn har kultsta-
tus i unga svens-
ka nazikretsar.
Det finns perso-
ner i Sverige som
kan sägas tillhöra

Combat 18 i meningen att de har
sådana kontakter. Men namnet
och logotypen används ofta för
att ge intrycket av att Combat 18
skulle finnas som en välorganise-
rad terrorgrupp i Sverige.

Kreativistens kyrka
Rörelsen kommer från ameri-

kanska Church of the Creator och
är en organisation som själv kal-
lar sig rasistisk och hävdar den
vita rasens överhöghet som reli-
gion.

Tommy Rydén, en 33-årig ra-
sist från Småland, har varit denna
rörelses kontaktperson i Sverige.

National front
Brit tisk organisation med fas-

cistiska ideal.

Nationalsocialistisk front (NSF)
Den mest välorganiserade na-

zistorganisationen i Sverige på

90-talet. Bildades 1994 i Karls-
krona som for t farande är riksor-
ganisationens huvudor t. Därut-
över har NSF lokalorganisationer
som kan bestå av allt från en kon-
taktperson till en avdelning med
en ledare i följande or ter:

Klippan, Trollhättan, Örebro,
Staffanstorp, Trelleborg, Ludvika,
Tomelilla, Ljungby, Nybro, Ha-
ninge, Fagersta, Helsingborg,
Västerås, Fagersta, Malmö.

NSF ger ut tidskrif ten Den San-
ne Nationalsocialisten och sam-
arbetar med den mer våldsinrik ta-
de organisationen Blood & Ho-
nour (Blod & Ära).

De uppger att de ska ställa upp
i nästa riksdagsval.

Nordiska rikspartiet
Avsomnat nazistiskt svenskt

par ti som hyst flera äldre nazister
under decennier efter andra
världskriget när nazismen i stor t
sett varit obefintlig i Sverige.

Nordland
Nordland är

den organi-
sation som
tydligast kom-
mersialiserat
vit makt-rö-
relsen för att
tjäna pengar.
De blev ilsk-
na konkur-
renter till
Ragnarock

och efter mordet på John Hron i
Kode förespråkade Nordland en
icke-våldslinje.

Idag verkar Nordland åter
anamma våldspropagandan.

Nordland star tades av perso-
ner i eller kring Vit t ariskt mot-
stånd (VAM) i slutet av 80-talet.

Info 14
Sprider den grövsta nazistiska

våldspropagandan i Sverige. Bak-
om tidningen ligger Rober t

Vesterlund, en 23-årig nazist med
kontakter i så gott som samtliga
svenska naziorganisationer.

Tidningen var 1996 ett vik tigt
organ för Nationella alliansen, ett
försök att samla den split trade
svenska nazirörelsen. I dag står
både tidningen och Rober t Vest-
erlund Ariska brödraskapet nära.

Ragnarock
Ett skivbolag knutet till Blood &

Honour som ger ut vit makt-musik.

Riksfronten
Finns inte längre. Skinheadsor-

ganisation som under ett kor t tag
på 90-talet kunde beskrivas som
en rikstäckande nazistorganisa-
tion.

Svenska motståndsrörelsen
Leds av den före detta Vam-ak-

tivisten Klas Lund. Står för den
mest välformulerade nationalso-
cialistiska propagandan i Sverige
via tidningen Folktribunen.

Lierade organisationer: Natio-
nell Ungdom och Alternativ media.

Sverigedemokraterna
Högerextremistiskt par ti som

sitter i kommunfullmäktige på sex
or ter i Sverige. Flera av medlem-
marna har för flutet i naziorgani-
sationer.

Sverigepartiet
Finns inte längre. Slogs sam-

man med Bevara Sverige

svenskt och blev Sverigedemo-
kraterna. 

Vitt Ariskt motstånd (Vam)
Finns inte längre. Var en våld-

sam nazisammanslutning i slutet
av 80-talet och början av 90-talet.
Flera av medlemmarna dömdes
för bankrån och dråp. I dag åter-
finns flera Vam-aktivister i nya
nazistorganisationer.

Hells Angels
Klubben har un-

gefär 1500
medlemmar i
drygt 110 avdel-
ningar spridda
över världen. I
Sverige etablerade
sig Hells Angels 1993 när Malmö-
klubben Dir ty Dreggels togs upp i
klubben. I dag finns cirka 80 med-
lemmar i fem avdelningar, två i
Stockholm, en i Göteborg, en i
Helsingborg och en i Malmö. I
många länder anses Hells Angels
som en del av den organiserade
brottsligheten. I Sverige finns så-
väl tungt kriminella som helt
ostraffade medlemmar.

Bandidos
Bandidos

etablerade sig i
Sverige 1994 då
klubben Morbids
utanför Helsing-
borg togs upp i
klubben. Detta
var star tskottet
till mc-kriget
mellan Hells An-
gels och Bandidos som rasade i
Norden 1994–1997. Under stri-
derna mördades 11 människor
och 96 personer skadades. I juni
1997 beslöt klubbarna att lägga
ned vapnen. Sedan dess har
Bandidos förlorat mark i Sverige.
Det finns cirka 8 medlemmar i
Helsingborg.

Här är organisationerna som leder terrorn mot Sverige

NAZISTER 
PÅ MARSCH 
Den nazistiska organisationen Na-
tinalsocialistisk front demonstrerar
på Ludvikas gator i maj i år. Organi-
sationens mål är att ta sig in i den
svenska riksdagen. Foto: JONAS BILBERG


