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Lördagens misshandelun-
der den nynazistiska
demonstrationen i centra-
la Uppsala, har väckt flera
frågor kring hur något
sådant kan ske i polisens
närvaro. Ett av svaren kan
vara att endast två poliser
fanns kvar när tumultet
uppstod.

En man fick föras till sjuk-
hus efter att ha misshand-
lats i samband med att den
nynazistiska organisationen
Svenska motståndsrörelsen,
SMR, försökte värva med-
lemmar i lördags. Enligt
uppgift ska mannen ha bli-
vit slagen av flera personer
efter att ha gått emellan de-
monstranterna och en förbi-
passerande kvinna som rea-
gerat på att hon blev filmad
av nazisterna.

När UNT på måndagen
försökte få reda på vad som
egentligen hände under på
lördagen, blev många frå-
gor fortfarande hängan-
de i luften. Tre anmälning-
ar har upprättats, hets mot
folkgrupp, misshandel och
ofredande. Utredning på-
går om vilka brott som kan
ha begåtts, men enligt poli-
sens presstalesperson Lisa
Sannervik, finns ingen gri-
pen och inga misstänkta.

Utredningen som på-
går får visa vilka brott som
eventuellt kan ha begåtts.
Men att det skulle röra sig
om hets mot folkgrupp är
inte självklart, enligt To-
mas Eriksson, biträdande
chef vid ordningspolisen i
Uppsala:

– Ofta är det en avväg-
ningsfråga om vad som är
hets mot folkgrupp. De-
monstrationen som sådan
behöver inte vara hets mot
folkgrupp i det här fallet.
Det är nog mer enskilda per-
soner i den här skaran som
gjort sig skyldiga.

ENligT viTTNEsUppgifTEr
till UNT, som bekräftas av
Tomas Eriksson, fanns fle-
ra polispatruller på plats
under en längre tid på lör-
dagseftermiddagen. Men
när misshandeln ägde rum
fanns endast en patrull med

två poliser kvar på plats som
kunde ingripa.

– Alla andra hade åkt på
prioriterade jobb. Man mås-
te göra en prioritering, då
hade det varit lugnt i över
en timmes tid, säger Tomas
Eriksson.

Hade misshandeln kun-
nat förhindras om fler
poliser funnits på plats?
– Det är omöjligt att svara
på. Polisen ingrep i tumul-
ten och såg till att det tog
slut, säger Tomas Eriksson.

sMr hadE ENligT polisen
inget tillstånd att demon-
strera. Men som UNT berät-
tat tidigare hade SMR för-
modligen fått tillstånd om
man ansökt i förväg. Skill-
naden nu var att polisen

inte var förberedd och kun-
de avsätta resurser. Men det
är inte säkert att säkerhets-
läget hade sett annorlun-
da ut om man känt till de-
monstrationen, enligt To-
mas Eriksson.

EfTErsoM TillsTåNd iNTE
sökts väntar nu eventuellt
böter för arrangören. Och
när det gäller bevisläget i
stort tror Tomas Eriksson
inte att det blir några stör-
re problem att identifiera
eventuella gärningsmän.

– Toleransen mot den här
typen av brott är inte sär-
skilt hög. Därför finns det
säkert bra dokumentation
på det som har hänt.

Johanna Engman
johanna.engman@unt.se
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En kampanj för en ny
sporthall i Storvreta. Det
är Socialdemokraternas
drag för att väcka opinion
i en lokal hjärtefråga som
snart ska upp till politiskt
beslut.

Takläckor, mögel och ing-
en publikkapacitet alls.
Idrottshallen i Ärentu-
naskolan har sådana bris-
ter att det inte bara räck-
er med att fortsätta lappa
och laga längre, menar So-
cialdemokraterna i Uppsa-
la som nu inleder en kam-
panj för en ordentlig sport-
hall i Storvreta. Enligt kom-
munalrådet Erik Pelling,

på plats vid skolan tillsam-
mans med lokala partikolle-
ger och Storvreta IBK:s chef
Kim Knudsen, kommer det
knappast att räcka med att
rusta upp den nuvarande lo-
kalen.

– Det finns planer på yt-
terligare en hall på den
öppna ytan i närheten för
att täcka behoven, men ut-
formningen är något som en
detaljplaneutredning får ta
ställning till, säger Erik Pel-
ling.

I förgrunden finns en mo-
tion till kommunfullmäkti-
ge som ska ta beslut i frågan
den 26 augusti. Alliansen
yrkar på avslag, och social-

demokraterna vill nu väcka
lokal opinion genom att
dela ut flygblad och uppma-
na Storvretaborna att kon-
takta kommunledningen.

KaMpaNjEN får uppback-
ning av den lokala idrotts-
rörelsen.

– Som det är nu trycket
på träningstider så högt att
ungdomarna måste ta sig

in till Uppsala eller Vatt-
holma för att kunna träna.
Det är ett ständigt pussel att
få ihop allt och situationen
är helt orimlig, säger Kim
Knudsen.

Hallsatsningen måste ses
i ljuset av en växande be-
folkning i Storvreta med
kraftigt ökade behov, tyck-
er Kia Solid, ledamot i kom-
munfullmäktige och i aktiv
den lokala S-föreningen.

– Hallen i dag håller
inte måttet och med två av
Storvretas skolor belägna
här är detta den naturliga
platsen att utveckla Storvre-
tas idrottsliv. Det ska inte
bara bli en hall för inne-

bandyn utan för många oli-
ka idrotter.

Hur ska ett nytt hallbyg-
ge i Storvreta då passa in
i alla de arenaprojekt
som nu är på gång i
kommunen?

– Detta är av en helt an-
nan dimension än projekten
med Uppsala Arena i Grän-
by och den nya innebandy-
arenan, som i första hand
är kommersiella satsningar
för elitidrotten. Här hand-
lar det om breddidrott för
barn och ungdomar. Det är
en investering som kommu-
nen måste prioritera, säger
Erik Pelling.

Inger Söderberg (M), ord-
förande i idrotts- och fritids-
nämnden, vill att satsning-
en i Storvreta blir en del av
en bredare ekonomisk pla-
nering.

– Alliansen är inte nega-
tivt inställd till upprust-
ningen i sig. Men en sådan
här satsning är inte bara
något som kan poppa upp
plötsligt, den måste in i en
helhet där vi hanterar alla
projekt så rättvist som möj-
ligt. Nu satsar vi också fle-
ra miljoner kronor på en ny
konstgräsplan i Storvreta
till hösten, säger hon.

Fredrik O Johansson
Fredrik.o.Johansson@unt.se

Bara två poliser
var kvar på plats
Nazistbråket. ”Man måste göra prioriteringar”

Politisk kampanj för ny sporthall i Storvreta
Storvreta. ”En helt annan dimension än Uppsala arena och innebandyarenan”

dET KaNsKE är EN sliten
klyscha att vi aldrig får
glömma förintelsen, men
det gör inte påståendet
mindre sant. Själv fattade
jag för några år sedan ett
beslut om att försöka förstå
så mycket som möjligt om
det där som ändå aldrig
går att förstå fullt ut.

Efter det har jag läst
böcker, sett filmer och tv-
serier och besökt platser
vars namn kan få vem som
helst att rysa.

Jag har stått på terrassen
till den villa i Wannsee ut-
anför Berlin där en grupp
nazihöjdare 1942 beslutade
att alla Europas judar skul-
le utrotas, jag har gått runt
i de gamla regeringskvarte-
ren i Berlin varifrån skräck-
väldet styrdes, jag har stått
under ”Arbeit macht frei”-
skylten i Auschwitz och
skådat ruinerna efter Bir-
kenaus sprängda gaskam-
rar. Vidare har jag stått på

den gamla Amerikakajen i
Oslo, där den norska poli-
sen 26 november 1942 läm-
nade över 532 norska judar
till tyska SS-män. Endast
nio av de 532 skulle överle-
va.

När jag bEräTTar oM mina
resor brukar jag få höra att
jag är insnöad och besatt åt
det sjukliga hållet. Men
när nynazister i augusti
2013 blockerar delar av gå-
gatan i Uppsala och skriker
slagord och när deras an-
hängare på en nynazistisk
sajt skriver att ”Adolf Hit-
ler ler från sin hedersplats i
Valhall” minns jag den
norske förintelseöverleva-
ren Samuel Steinmanns
ord om att människor som
har sådana åsikter saknar
kunskap.

oM MiNdrE äN Två veckor
fyller Samuel Steinmann
90 år. Han är den sista som
fortfarande är kvar i livet
av de norrmän som ham-
nade i Auschwitz. Jag tyck-
er att vi alla som en present
till honom ska lära oss nå-
got om förintelsen och be-
rätta om det för någon i
den nya generationen. För
vi behöver intressera oss
för förintelsen, även om
man kan upplevas som in-
snöad och besatt.

KröNiKa

Per Johansson
per.johansson@unt.se

Vi behöver
påminnas
om förintelsen

slogs blodig. En man skadades sedan han gått emellan demonstranterna och en
förbipasserande kvinna som reagerade på att hon blev filmad av nazisterna.

”Jag tycker att vi alla ... ska lära oss något
om förintelsen och berätta om det för
någon i den nya generationen. För vi
behöver intressera oss för förintelsen,
även om man kan upplevas som insnöad
och besatt.”
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24UNT besöker
Ärentuna-
skolans sport-
hall som Social-

demokraterna vill göra till
multihall.


