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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.
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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.
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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


