
Unik antifascistisk enhet

Sommaren 1999 kulminerade det nazistiska våldet i
Sverige. Tre dramatiska händelser ledde till en mobi-

lisering mot nazistiskt våld av ett slag som inte setts vare
sig förr eller senare. Tre människor dog och två skadades
svårt. De var visserligen inte de enda som drabbades av
nazistiskt våld det året, och de som dog var inte ens de
enda som dog. Men för första gången slog nazisterna

massivt mot samhällets maktcentra; mot polisen, mot
pressen, mot fackföreningsrörelsen.

Eller rättare sagt.
Det var så det såg ut.
Sanningen var, som den brukar vara, aningen mindre

dramatisk och mycket sjaskigare. Sanningen är viktig i
det här fallet, för om vi inte förstår oss på vad det var
som egentligen hände den gången kanske det händer
igen.

F anns det ens en nazirörelse att räkna med i Sverige
1999; en rörelse som kunde uppfattas som ett hot

mot annat än enskilda och som till och med skulle kunna
inleda en destabiliseringskampanj, så som de italienska
kamraterna hade gjort tjugo år tidigare, en spänningens
strategi som skulle leda till att de auktoritära dragen

stärktes i samhället och vänstern försvagades, en terror-
våg?

Nej.
Sverige såg inte ut så just då. Den kraftiga högervåg

som inletts som reaktion på murens fall, den tyska åter-
föreningen och kuppförsöket i Sovjetunionen ett knappt
decennium tidigare, hade för länge sedan ebbat ut. I
Sverige satt en socialdemokratisk regering rätt säkert 
i sadeln, Sverigedemokraterna visade
alla tecken på att falla samman och
senare samma år deltog Sverige i
EU:s diplomatiska bojkott mot
Österrike sedan högerpopulisten
Haiders parti FPÖ släppts in i en
konservativ koalitionsregering.
Folkpartiet hade närmare till Bengt
Westerbergs protest mot Ny demo-
krati än till Lars Leijonborgs och Jan
Björklunds språktester. En jättelik vänstervåg var på
gång, i november skulle disciplinerade och relativt fred-
liga demonstranter blockera WTO-mötet i Seattle.

De enorma antifascistiska manifestationerna från
1991–1992, som i hög grad var en reaktion på laserman-
nens härjningar, hade visserligen klingat av och ersatts av
mindre och militantare aktioner. Vid sidan av några
gatudrabbningar, framför allt den årliga 30 november i
Stockholm, gick det sällan särskilt våldsamt till. 

De militanta antifascisterna satsade framför allt på att
hindra att nazistiska butiker etablerades i Stockholms
och Göteborgs innerstäder – ett tag skilde bara hundra-
femtio meter mellan högerextrema Asgård och anarkis-
tiska Kafé 44 på Tjärhovsgatan i Stockholm. 

De stora inkomstkällorna, cd-försäljningen och vit
makt-konserterna började också sina, utsatta för det
samlade trycket från polisen, antifascister och några
ihärdiga journalister. En rad av 1990-talets ledande
aktivister satt dessutom i fängelse.

H är spelade tillfälligheter in. I slutet av 1990-talet
släpptes flera tungt kriminella nazister med tidigare

kopplingar till Vitt ariskt motstånd och Ariska brödra-
skapet ur fängelset efter avtjänade straff. Flera av dessa
kom att gå upp i den kriminella sammanslutningen
Brödraskapet Wolfpack och få ledande positioner där.
De blev helt enkelt yrkeskriminella, och behövde man
deras hjälp kunde den köpas.

Anti-Afanätverket, nazisternas egen ”underrättelse-
tjänst”, hade återuppstått 1997 i de kretsar som drev
bulletinen Info-14 och kring Nationalsocialistisk front
(NSF; nuvarande Folkfronten). I Göteborg sköttes
verksamheten av medlemmar ur Svenska motstånds-
rörelsen/nationell ungdom, i Helsingborg av
Nationalsocialistisk fronts skyddsstyrka Skydd och

Säkerhet och i Stockholm av den lilla
gruppen NS Stockholm. De senare
blev ökända för hotbilder som tagits
utanför kända människors bostäder,
då det visade sig att de utfört uppdra-
get på Aftonbladets beställning. Till
dessa kretsar slöt sig Björn Söder-
bergs mördare Hampus Hellekant
och Björn Lindberg Hernlund samt
Jimmy Nicklasson (som inte dömdes

för mord, men för skyddande av brottsling). De hade
1998 hoppat av svenska motståndsrörelsen och närmat
sig Anti-Afanätverket.

Hellekant hade redan under sin tid i SMR specialise-
rat sig på att göra insiderreportage från antirasistiska
föreläsningar. Kartläggningarna hade inte alltid ett poli-
tiskt motiv, exempelvis ägnade de tid åt att spana på hip-
hopartisten Ken Ring. Det hela hade en frän odör av
pojkrum. Främsta hatobjektet var tidningen Expos medar-
betare, och då framför allt journalistparet Peter Karlsson
och Katarina Larsson, vars artiklar fått flera cd-pressfir-
mor att avbryta samarbetet med vit makt-bolagen. 

Våren 1999 avslöjade Karlsson och Larsson också i
flera artiklar var SMR/NU-medlemmar gjorde sin värn-

Tio år efter mordet på syndikalisten Björn Söderberg sammanfattar
historikern Mats Deland det samhällsklimat i vilket dådet skedde.

Hans slutsats är att den nazistiska rörelsen i Sverige är betydligt
starkare i dag än den var då – och att det sammanhållna motstånd
som manifesterades mot nazismen då inte skulle kunna åstad-
kommas i dag. Det har nämligen ersatts av kampanjer mot ”våld”
och ”extremism”. 

”Nazismen var svag i
Sverige 1999, och enskil-
da nazister blev farliga
när deras rörelser föll
samman. I dag är den

mångdubbelt starkare.”

EN GRÄSROTSRÖRELSE, där männis-
kor arbetar tillsammans, samman-
slutna av en solidaritetstanke och
av krav på rättvisa arbetsförhållan-
den. Aktivister, bönder, fackanslut-
na, kooperativsamordnare, för-
eningslivsaktiva, kyrkoanslutna
och butiksägare världen över.

Det låter väl inte så illa?
Harriet Lambs Schyssta bana-

ner – den krokiga vägen till fair-
trade, driver just denna tes. Lamb
har sedan 1990-talet arbetat med
Fairtrade-rörelsen och ger läsa-

ren ett intressant – och översval-
lande positivt perspektiv på
märkningens framväxt.

Boken handlar om bananer och
det priskrig som rasat de senaste
decennierna, men också om bom-
ull i Indien, kakao från Ghana och
det ständiga flaggskeppet Rättvise-
märkt kaffe. Alla varor med det
gemensamt att de produceras i
utvecklingsländer, för europeiska
och nordamerikanska konsumen-
ter – som alla förväntar sig pro-
dukter till priser som inte är allt
för mycket högre än de icke rätt-
visemärkta produkterna.

Dagens ”medvetna konsum-
tion” beskrivs som en gräsrots-
rörelse med potential att sätta
marknaden i gungning.

Vi får möta en uppsjö av per-

soner, från teoldare till inköpare
och aktiva inom fairtrade-
rörelsen i Storbritannien. Vi får
lära känna dem genom Lambs
ögon och ibland alldeles för
adjektivtunga text (alla verkar ha
plirande, nyfikna ögon, vara
bredaxlade, ha starka, smidiga
kroppar). Det är stundtals glätti-
ga porträtt, men jag tolkar det i
slutänden som ett uppriktigt kär-
leksfullt språk som Lamb virar in
dessa individer i. 

Problemet är att Lambs berät-
telse hela tiden slutar vid indivi-
derna – och detta är en kritik som
behöver göras mot fairtrade-
tanken i stort. Det råder inga tvivel
om att vissa individer, bönder och
plantagearbetare på gårdar som är
anslutna till fairtrade får bättre vill-

Individens schyssta bananer
Schyssta bananer
Den krokiga vägen 
till fairtrade
Harriet Lamb
LIBRIS FÖRLAG
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Harriet Lambs bok behandlar Fairtrade-märkningens framväxt.

FO
TO

: 
FA

IR
TR

A
D

E 
FO

U
N

D
A

TI
O

N

Foto
CC



plikt, vilket bland annat resulterade i att en av
Hellekants nära vänner tvingades lämna sin militära
tjänstgöring. Den 28 juni sprängdes Peter Karlssons bil
av en bomb som skadade honom svårt. Senare dömdes
mamman till en av aktivisterna i nätverket för att hon ur
Försäkringskassans register plockat fram journalistparets
sekretesskyddade hemadress.

Vem som placerade ut bomben har aldrig kunnat be-
visas, vilket talar för att dådet utfördes av yrkeskriminella.

N ågot väldigt farligt hade för ett ögonblick uppstått i
skärningspunkten mellan det gamla och det nya,

mellan busar med rånardrömmar och förflutet som
morddömda och terminalknackande pojkar. Det är inte
svårt att föreställa sig den känsla av oövervinnerlighet
som grep dessa pojkar när polisen körde fast i sin utred-

ning. En stark nazistisk organisation, om den funnits,
hade kunnat hålla dem i ett fast grepp. Fyra månader
senare åkte i stället Hellekant och hans vänner hem till
Björn Söderberg och sköt ihjäl honom efter att polisen
lagt ned spaningen för kvällen. Poliserna var ju i första
hand på jakt efter de, som de såg det, betydligt fulare
fiskar som Hellekant och hans vänner umgicks med. Det
hela är naturligtvis ett haveri, för polisen och de sociala
myndigheterna, men det är inte del av en terrorvåg.

Mycket har redan sagts om morden på de båda
poliserna Olle Borén och Robert Karlström den

28 maj 1999, inte minst av Elisabeth Åsbrink i hennes
nyutkomna bok Smärtpunkten: Lars Norén, pjäsen sju tre
och morden i Malexander (Natur & Kultur). Kriminal-
vården stod inför en våldsam omställning, från åtminsto-

ne ansatser av vård till en allt mer repressiv och säker-
hetsinriktad inlåsning. Tony Ohlssons och Andreas
Axelssons rymning och medverkan i rånet och morden
lär ha påskyndat den utvecklingen, men den drevs fram
av helt andra krafter. Om Jackie Arklöv däremot dömts
även i Sverige för sina krigsförbrytelser i Bosnien när
han utväxlades 1996, skulle han inte ha kunnat delta i
rånet, och de båda poliserna hade kanske skadats men
fått leva. Inte heller detta har något med en nazistisk
terrorvåg att göra, Olle Borén och Robert Karlström
dog för att Sverige alltid tyckt att det varit för dyrt och
besvärligt att ställa krigsförbrytare inför rätta.

M en om det inte är för hotet från nazismen vi ska
minnas 1999, är det kanske ändå för samhällets

motreaktioner? Hösten 1999 återkom de antinazistiska
massdemonstrationerna, med stöd från fackförenings-
rörelsen och till och med den socialdemokratiska rege-
ringen. Vi vet nu att detta var sista gången som efter-
krigstidens antifascistiska enhet manifesterades. En
sådan uppställning skulle inte kunna åstadkommas i dag,
och den antinazistiska enheten har ersatts av kampanjer
mot ”våld” och ”extremism” – man kan kalla det kål-
suparteorier om man vill. Den enigheten kan man sakna
men när det gällde att hitta de verkliga orsakerna bakom
våldsutbrottet 1999 dolde den mer än den uppenbarade.

Nazismen var svag i Sverige 1999, och enskilda nazis-
ter blev farliga när deras rörelser föll samman. I dag är
den mångdubbelt starkare, i stort sett alla ungdomar
kommer i kontakt med nazistisk propaganda. 1997 var
upprördheten stor när det visade sig att 12 procent av
högstadieungdomarna lyssnat på vit makt-musik. I dag
har nästan 18 000 användare registrerat sig på portalen
nordisk.nu. 

Flarn ur den nazistiska tankevärlden förs långsamt in
mot samhällets huvudfåra. Fortfarande dödas en eller ett
par personer varje år på grund av det våld som utövas av
personer som rör sig i nazistiska kretsar. Men det sker i
tysthet, ty de är inte där makten finns. Det är tio år
sedan 1999 och vi har inget lärt.

radar@arbetaren.se

Mats Deland är historiker, författare och journalist. Han har bland annat

varit redaktör för antologin Brunt! (Atlas) och driver Bruntbloggen, om

nazism och aggressiv nationalism.

kor, mer pengar, mindre gift, åter-
investeringar och så vidare. Men är
det tillräckligt? Och vad händer
med de resterande arbetarna i
området? Vilka är de gårdar som
inte fairtradeansluts och varför? 

Dessvärre ges dessa frågor
inget utrymme i boken. Fakta
och statistik har fått stryka på
foten och den eviga problemati-
ken kring huruvida arbetarklas-
sen splittras av att vissa individer
tillåts arbeta inom ett schysstare
system snuddas knappt vid. 

KONSUMENTMAKT ÄR en snårig skog
att ge sig in i. Lamb skriver att
Rättvisemärkt tar marknadens
regler och vänder upp och ner på
dem, men att de trots detta, fortfa-
rande verkar på marknadens vill-

kor. Så måste det vara, skriver hon,
för det finns inget alternativ i dag. 

De senaste årets uppsving för
dylika ”pk-märkta” varor beskrivs
entydigt positivt. Alla i de konsu-
merande nationerna ska kunna ösa
ur sina fickor, och det handlar mer
om att ”ta sig den extra stunden
där vid varuhyllan”, för att liksom
hitta den rätta solidaritetskänslan.

Men vad säger att detta ansvar
måste fortsätta ligga på den
enskilda individen?

Det går som sagt inte att förne-
ka att för de cirka sju miljoner arbe-
tare som är anslutna till fairtrade-
produktionen har de senaste åren
varit revolutionerande. Men den
som letar efter en väg ut ur kapita-
lismen lär återigen bli besviken.

YLVA KARLSSON

Orientalism och muslimer i media
SÄTTER ORIENTALISTISKA föreställ-
ningar om den muslimske
”andre” ramarna för svensk
media? Utifrån den frågeställ-
ningen arrangerade Muslimska
Mänskliga Rättighetskommittén
paneldebatten ”Varför rapporte-
rar svenska medier som de gör
om muslimer?” i Stockholm i
lördags.

Per Gudmundson från
Svenska Dagbladets ledarsida
menade att det har ägnats decen-
nier åt antikolonial självkritik,
att problemet inte är att islam
demoniseras utan att islam gran-
skas för lite, och efterlyste hår-
dare granskning av islam och
dess roll ”för de problem som
finns”:

– Jag skulle vilja se frågeställ-

ningar som berör varför det är så
många muslimskt dominerade
länder som är diktaturer. 

Anna Dahlberg från
Expressens ledarsida ifrågasatte
relevansen i att söka förklaringar
i Koranen och menade att man i
sådana fall skulle börja granska
Gamla Testamentet för att för-
klara Israels agerande i Gaza vid
årsskiftet. En man i publiken
menade också att en mer rele-
vant förklaringsmodell stod att
finna i det helhjärtade amerikan-
ska stödet till många muslimska
auktoritära regimer.

DET GAVS INGET tydligt svar om
varför medier rapporterar om
islam och muslimer på det sätt
som görs. Klart var dock att

panelens beskrivning av svensk
media och dess tillkortakom-
manden stod långt ifrån den
uppfattning som flera i publiken
gav uttryck för. 

– Medier skriver alltid om
den muslimska kvinnan som för-
tryckt, men samtidigt skriver
man så att muslimska kvinnor
fryses ut ännu mer i stället för att
skriva uppmuntrande om en
kvinna som söker jobb till exem-
pel, menade den sista av en lång
rad åhörare som hade synpunk-
ter på svensk media.

I debatten deltog även Niklas
Ekdal och Mikael Olsson.
Moderator var Kitimbwa Sabuni
och kommentator Mohammed
Amin Kharraki.

BELLA FRANK
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1999 skedde en unik mobilisering mot nazistiskt våld. Manifestationer i Stockholm, Linköping, Östersund och Malmö.
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