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Barnfamiljen lyckades rädda sig ner till balkongen under när det
började brinna i lägenheten på måndagskvällen.

Foto: Maja Suslin

Nazister kan ligga bakom mordbrand
Polisen misstänker att nazister kan ligga bakom en mordbrand mot ett ungt
syndikalistiskt par och deras tvååriga dotter i södra Stockholm.

hällde någon brännbar vätska i brevlådan till deras lägenhet och tände
eld. Familjen lyckades i sista stund rädda sig från balkongen.
I MÅNDAGS KVÄLL

- Vi arbetar efter att det är nazister som ligger bakom det här, säger Christer Söderheim,
kriminalinspektör och brandutredare på Södertörnspolisen.
Det var strax före klockan nio på kvällen och paret höll just på att natta sin dotter som
är drygt två och ett halvt år. Plötsligt upptäckte de att någon hällde in vätska genom
brevlådan. De kände lukten av bensin och fick panik.
- Vi skrek och barnet skrek när brevlådan var öppen och vi stod max två meter därifrån.
De hörde absolut vad vi sa, berättade den 27-årige mannen i tidskriften Expo.
försökte också få igen brevlådan men lyckades inte. Då drog
sig familjen längre in i lägenheten. De hörde hur någon tände på och att branden
plötsligt spred sig.
KVINNAN, SOM ÄR 24 ÅR,

Lägenheten ligger på tredje våningen och familjen tog sig ut på balkongen. De lyckades
fira ner dottern till grannen under. Sedan sparkade de bort en sida på balkongen och
kunde själva klättra ner.
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Enligt Christer Söderheim var det fara för familjens liv. Det tar bara några minuter
innan en lägenhet blir övertänd.
- Det här är ett otroligt allvarligt dåd. Ett av de allvarligaste på mycket länge, säger
Anna-Lena Lodenius som har skrivit flera böcker om både höger- och
vänsterextremismen i Sverige.
inte finns någon misstänkt person menar Anna-Lena Lodenius att
mycket talar för att nazister ligger bakom attentatet. Hon framhåller att det finns en lång
historia av hat mot syndikalister från nazistiskt håll. Syndikalisterna har också en lång
historia av kamp mot nazister.
ÄVEN OM DET ÄNNU

Kriminalinspektör Christer Söderheim kopplar samman måndagens mordbrand med en
brand i lördags på kulturhuset Cyklopen i Högdalen i södra Stockholm. I den branden
förstördes hela kulturhuset.
Han konstaterar att mannen och kvinnan har varit aktiva inom syndikalisterna och att
liknande grupperingar fanns i Cyklopen.
det hållas en antinazistisk stödfest på Cyklopen inför
lördagens demonstrationer i Salem. Då väntas såväl högerextrema grupper som
antirasister demonstrera.

ENLIGT PLANERNA SKULLE

Mannen och kvinnan som utsattes för mordbrand blev nyligen uthängda på en nazistiskt
hemsida med både namn och bild. På samma sida kommenterades branden på
kulturhuset Cyklopen med notisen "Kommunistiskt fäste i lågor".
På en annan nazistiskt hemsida berättas om att maskerade aktivister någon dag före den
senaste mordbranden ska ha angripit en högerextrem ledares hem. Aktivister ska ha
kastat in sten och en bengalisk eld i lägenheten. Men nazistledaren var inte hemma vid
attacken och elden slockande av sig själv.
analytiker på Säpos författningsskydd. Han vill inte kommentera de
senaste bränderna eftersom de ännu inte är färdigutredda.

JOHAN OLSSON ÄR

- Det är i regel en del konfrontationer mellan de autonoma och de högerextrema
grupperna inför Salem-manifestationerna. I år har det varit mer än vanligt, säger han.
Stefan Lisinski, stefan.lisinski@dn.se
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