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Branden på Cyklopen var anlagd
I lördags brann ungdomshuset Cyklopen i Högdalen ned till grunden. Nu visar
polisens undersökning att branden var anlagd.

- VI KAN KONSTATERA att branden var anlagd, i byggnaden finns ingen elektricitet
indragen som kunnat orsakat branden och dessutom vittnar vår undersökning och
vittnen om att branden startat utanför byggnaden, säger Christer Söderheim,
kriminalinspektör och brandutredare på Söderortspolisen, till DN.se.

Huset har de senaste åren fungerat som en alternativ mötesplats för många unga i
Stockholm. Varje månad har cirka tusen personer sökt sig dit för att måla, lyssna på
musik och umgås med kompisar. I fredags skulle Nätverket mot rasism ha hållit ett
möte i Cyklopens lokaler, vilket arrangörerna ser som ett tänkbart motiv.
- Det är inte omöjligt. Men det är än så länge rena spekulationer, säger Christer
Söderheim.
Victor Marx, en av initiativtagarna till Cyklopen, är bestört. Han har vigt sex år av sitt
liv åt att bygga upp huset. Nu finns inget kvar.
En del av mig säger att "nu orkar jag inte mer". Samtidigt får
inte allt bli nattsvart. Jag tänker också att "nu ska vi bygga upp något ännu bättre", säger
han till DN.se.
- DET HÄR ÄR FÖR JÄVLIGT.

Victor Marx är övertygad om att det ligger politiska motiv bakom branden. Cyklopen är
något av ett vänsterhus, berättar han. Man har tagit dit politiska band och kämpat hårt
mot rasism och främlingsfientlighet. Nu hoppas han att samhället kliver in och visar sitt
stöd.
- Vi måste ta ett gemensamt ansvar och sätta stopp för de antidemokratiska krafter som
försöker censurera vår verksamhet, säger han.
Tidigare har de aktiva på Cyklopen varit skeptiska till att ta emot bidrag från stat och
kommun, men nu hoppas de ändå på hjälp för att kunna bygga upp ett nytt hus.
- Vi har investerat så mycket tid och kraft i det här projektet. Får vi inget stöd är det inte
säkert att vi orkar resa oss igen. Då har de som bränt ned vårat hus vunnit, säger Victor
Marx.
UNDER TISDAGEN KOMMER

polisen låta en brandhund nosa efter brännbara vätskor på

brottsplatsen.
- Det är väldigt svårt att gå in i det som är kvar av byggnaden eftersom plåttaken rasat
in eller håller på att rasa in. Brandhunden får gå runtomkring och se vad den hittar som
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vi kan ta prover på, säger Christer Söderheim.
På tisdagen kommer polisen även att leta efter fingeravtryck på en bensindunk som
hittats utanför det nedbrända ungdomshuset.
Fredrik Öjemar, fredrik.ojemar@dn.se och Kalle Bergbom, kalle.bergbom@dn.se
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