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”Ha, vi kommer al

Fakta

SMR en nazistisk
organisation
●Svenska motstånds
rörelsen, SMR, bildades
1997. Målet är att befria
det svenska folket från
den främmande makt
som man anser ockuperar
Sverige: invandrarna och
det politiska etablisse
manget. SMR vill inrätta
en nordisk republik
byggd på national
socialistiska principer.
●Rörelsen är sluten och
hierarkisk med militära
influenser. Högsta nivån
är riksledningen med
Klas Lund som högste
ledare. Därunder finns sju
”nästen”. Nästescheferna
ansvarar för att den
lokala verksamheten
följer riksledningens rikt
linjer. Varje näste består
av en eller flera grupper
med ett tiotal medlemmar
ledda av en gruppchef.
Inga aktioner genomförs
utan godkännande av
lägst nästeschef.
●SMR består av 150–
200 personer varav 30–
40 regelbundet begår po
litiskt motiverade brott,
även grova våldsbrott.
Flest medlemmar och
störst aktivitet har nästet
i Stockholm.
●De politiskt motiverade
brotten begås oftast i
anslutning till utåtriktade
aktiviteter, som ofta
syftar att provocera fram
bråk med menings
motståndare. Även då
aktivisterna slumpmäs
sigt stöter på menings
motståndare begås poli
tiskt motiverade brott.
SMRanhängare begår
också våldsbrott utan
direkta politiska motiv.
●Sannolikt har SMR
tillgång till skjutvapen,
men Säpo har inte sett
några tecken på att
rörelsen avser att använ
da dem i dagsläget.

Källa: Säpo

GåGatan, 10 auGuSti 2013. NärAnders Henriksson river sönder ett av SMR:s flygblad samlas alla
hätskt meningsutbyte.

upptakten. Vittnets film
visar hurAnders Henriks-
sons väninna sätter upp sin
hand framför nazisternas
kamera eftersom hon inte
vill bli filmad. Kamera-
mannen slår undan han-
den. Nazisten snett bakom
kameramannen knyter sin
hand. Här stängs vittnets
kamera av. Anders
Henriksson uppfattar att
nazisten måttar ett slag
mot hans väninna och går
emellan, vilket är den
omedelbara orsaken till
misshandeln.

Foto: Joakim Medin

Höjda armar. SMRtåg i
Stockholm 30 november
2009. Foto: TT
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r alltid undan”
Knäppandebanjospelochdoftenavkött
tränger ut från förskolan Plantans kök.
Till tonerna av bluegrassbandet Spin-
ning Jennies lagar kocken Anders Hen-
riksson honungsglaserade revbens-
spjäll.
–Det ärbarnensönskemål, sägerAn-

ders och tar ut en plåt ur ugnen.
Vant skärhanuppköttet imindrebi-

tar.
–Revbensspjäll? frågarhanochräck-

er över ett köttben.
Sjumånadereftermisshandelnhar li-

vet sedan länge återgått till vardagen,
ochhan är nu i stort sett återställd från
sina skador.
– Det kan fortfarande göra lite ont i

ärrenomjagslintermedrakhyvelnnär
jag rakar skallen.Men det är småsaker.
Ett mer svårläkt sår är att nazisterna

som stötte sina fanor i hans huvud går
fria. Enmånadhar förflutit sedan förun-
dersökningen lades ner och Anders är
fortfarande upprörd.
– Det är inget jag går

runt och tänker på dag-
ligen. Men jag har ju ing-
et förtroende för polisen
längre. Det känns inte
som att det är någon idé
att ringademomdethän-
der något, säger han.

Vad var det som hände den där som-
mardagen på gågatan? Och varför går
förövarna fria, trotsatt såmångavittnen
var där, och trots att händelsen fånga-
des på film?
Vi återvänder till lördagen 10 augus-

ti 2013.
Högsommarvärmen har gått ur luf-

ten och centrum börjar leva upp igen
efter semestertidens stiltje. I korsning-
en Svartbäcksgatan–S:t Persgatan har
jordgubbsförsäljaren och Jehovas vitt-
nen fått oväntat sällskap.
Fyra ungamänmed snaggade huvu-

den står utposterade i en kvadrat i väg-
korsningens hörn, bistra och bredben-
ta, med gröna fanor i händerna. Två
andra poserar med sköldar medan de-
ras kamrater delar ut flygblad: ”Mass-
invandringen – en tickande bomb”, är
budskapet.
Ordvalet klingarbekant från såväl tv-

debatter somriksdagens talarstol,men
idagärdet ingasverigedemokrater som
tagitgågatan ibesittning.Deungamän-
nen tillhörSvenskamotståndsrörelsen,
SMR: den nazistgrupp som enligt Säpo
utgör det största hotet mot rikets inre
säkerhet.
SMRhar inte söktdemonstrationstill-

stånd,men snart får polisen samtal om
att det pågår en manifestation. Polis-
assistenterna Jennie Bogren och Gus-
tav Klahr beordras till platsen. De inser
genast vilka somär på besök.
Viddenhär tidenhardetknapptgått

etthalvår sedanenmanmisshandlades
svårt i sambandmedSMR:s flygbladsut-
delning i Gävle. Ögonvittnenberättade
för lokaltidningarnahurhanblev spar-
kad, slagenochspetsad imagenmedde-
ras fanor. SåhurskaUppsalapolisenage-
ra?
Yttrebefälmeddelarattmanifestatio-

nen inte stör ordningen och därför får
fortsätta. De övriga poliser som till en
början finnspåplatsendirigerasomtill
andra uppdrag. Klahr och Bogren sätts
att ensammaövervakanärett femtontal
av landets mest våldsbenägna nazister
utövar singrundlagsskyddademötesfri-
hetmed fanor och sköldar i händerna.
Förbipasserandegår framtilldekort-

klippta och uttrycker sin avsky för vad
de står för. En äldre man ger sig in i en
diskussion om Förintelsen, som SMR-
anhängarna ogenerat förnekar. Andra
river sönder deras flygblad och kastar
dem på marken. Polisassistent Gustav
Klahr uppfattar att dessa markeringar
”mer ellermindre ignoreras av SMR”.

En och en halv timme förflyterutandra-
matik.
Sedan ser Klahr att fanbärarna har

ställt sig i en klungamed dem somhar
delat ut flygblad. De verkar diskutera
mednågon.
Det är AndersHenriksson, hans sam-

bo Anna Lagerqvist och deras väninna.
Anders har tagit ett flygblad och rivit
sönder det. Han är alltså inte den förs-
te att göra det, men av någon anled-
ning reagerar SMRannorlundadenhär
gången.Allihop flockas runtAnders. Ett
hätsktmeningsutbyte uppstår.
KlahrochBogren ställer sigpåvarsin

sida av om klungan. Klahr ser en hand
som ser ut att hålla för någonting. Nå-
gon slår ner handen och i samma se-
kundutbryter tumult.Helaklunganrör
sig mot en butik. SMR-anhängarna går
till gemensamtangreppmoteneller fle-
rapersoner.Deanvändersina fanorsom
lansar, vågrätt eller riktade snett neråt.
Gustav Klahr skyndar in i tumultet

samtidigt som klungan rör sig in i bu-
tiken.Han får tag i armenpåenSMR-an-
hängare men märker att flera av hans
kamrater drar i honomåt andra hållet.
”Jag släpperarmenochpersonenanslu-
ter sig till klunganmedSMRpersoner”,
skriver han i sitt PMdagen därpå.
Samtidigtharkollegan JennieBogren

dragit batong ochmotar bort SMR-an-
hängarna från butiken. De ställer upp,
marscherar iväg i riktning mot Stads-
biblioteket och försvinner ur Uppsala-
polisensblickfång. Förgott, skadet visa
sig.

Kvar i butikens ingångstårAndersmed
hjärnskakning och fyra djupa, blödan-
de jack i huvudet.
– Jag minns att jag var irriterad på

poliserna för att de försökte plåstra om
mig i stället för att jaga efter de där idi-
oterna. Men jag förstår ju att det ingår
i deras utbildning att hjälpa skadade,
säger han när han ser tillbaka på hän-
delsen.
– Det är klart att man var lite

chockad. Vi hade gått ner på stan

"
Jag har ju inget förtroende för
polisen längre. det känns inte som

att det ärnågon idé att ringa demomdet
händernågot.

Anders Henriksson, misshandlades på gågatan

Anders
Henriksson

SMR-anhängarna runt honom och det blir ett

nedlaGt Anders Henrikssonmisshandlades av nazistermitt i
Uppsala. De slog honom blodig med sina fanor och gick lugnt där-
ifrån. UNThar granskat filmerna från händelsen och vi kan peka
ut nazisterna som håller sina fanor som lansar i tumultet. Samma
personer ärmisstänkta för upploppen i Kärrtorp. Men Uppsala-
polisen låter alla gå fria – utan att ha förhört en enda nazist.

Text: Gusten
Holm

gusten.holm@unt.se

efterSpelet. När
vittnets kamera
sätts i gång ärmiss-
handeln över. Det
pågår en dragkamp
om en fana mellan
en av nazisterna
och Anders Hen-
rikssons väninna.
Därefter sker en
fritagning av en
nazist som hålls
fast av polisen.
Nazisterna ställer
upp ochmarscherar
från platsen.

Foto: Matts Erik Eriksson »

se inslaget
Se tv-inslaget
om filmerna på
24unt.se.

se filmer
Se de två
hittills okända
vittnesfilmer
som togs på
gågatan i
Uppsala den 10
augusti 2013.
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för attdrickakaffe, ochsåhänder
det här.
Efteråt får polisen kritik för att

inte ha avsatt tillräckliga resurser,men
slår ifrån sig.
–Manmåste göra enprioritering, då

hade det varit lugnt i över en timmes
tid, säger Tomas Eriksson, biträdan-
de chef vid ordningspolisen, till UNT
13 augusti.
Fritagningen, sompolisassistentGus-

tavKlahr såmålandebeskriver i sitt PM,
förnekas.
– Våra poliser har inte avrapporte-

rat någon fritagning, säger Uppsalapo-
lisens presstaleskvinna Lisa Sannervik
till tidningen Expo 14 augusti.

Tomas Eriksson påUppsalapolisen tror
inte att det blir några större problem
att identifieraeventuellagärningsmän.
– Toleransen mot den här typen av

brott är inte särskilt hög. Därför finns
det säkert bra dokumentation på det
somhar hänt, säger han.
Menmånaderna går utan att någon

åtalas. Efter ett halvår, 13 februari i år,
läggs förundersökningen ner.

Enligt utredaren Claes Ehrning är
SMR-anhängarna identifierade.Menut-
ifrån filmer och vittnesmål går det inte
att avgöra vem som slog,menar han.
Frågan är om polisen har tittat till-

räckligt noga.

UNT har tillgång till tre filmer från två
kameror. Två filmer kommer från ett
vittnes kamera. Den tredje filmen är
den ”kamprapport” som SMR har lagt
upp på sin hemsida. Båda kamerorna
skildrar, från varsitt håll, hur Anders
Henriksson, hans sambo Anna Lager-
qvistochderasväninnadiskuterarmed
engruppnazister. Väninnansätterupp
enhand framförnazisternaskameraef-
tersomhon inte vill bli filmad.Kamera-
mannen slår undan handen.
Vittnets kamera visar hur en nazist

snettbakomkameramannenknyter sin
näve ibrösthöjd. I förhörharAndersbe-
rättatatthangickemellaneftersomhan
uppfattadeattdennenazistmåttadeett
slagmothansväninna.Här stängervitt-
net i förskräckelsen av sin kamera. När
kameransätts i gång igenefter cirka sex
sekunder ärmisshandeln över.

SMR:s kamera fortsätter rulla.Denvi-
sar hur Anders, med korslagda armar,
rör sig mot kameran. ”Du slår henne
inte”, skriker han. Kameran riktas ner-
åt och visar under de följande sekun-
derna ett virrvarr av skor, ben, armar
och ryggar. Det är under dessa sekun-
der som Anders får fyra jack i huvudet
av slag från nazisternas fanskaft.

När UNT tittar på filmenruta för ruta ser
vi att tvånazister deltar i tumultetmed
fanor i händerna. Båda fångas på bild
närdehåller fanornavågrätt eller rikta-
de snett neråt samtidigt som de befin-
ner signäraAnders.Det förefallermyck-
et osannolikt att någon skulle använda
en fanapådet sättetunder ett slagsmål
utan avsikt att skada. I faktarutan på si-
dan A10 beskrivs i detalj hur de syns på
SMR:s film.
Båda är 19 år gamla, bor i Stockholm

och är misstänkta för våldsamt upp-
lopp i Stockholmsförorten Kärrtorp i
december.
SMR:s kameraman, en 24-årig stock-

holmare, pekas av åklagaren ut somen
avanstiftarna till Kärrtorpskravallerna.

Kort före misshandeln i Uppsala säger
hantill enpersonsombefinner sigbak-
omkameran att hon inte ska vara i Sve-
rige ”för hon är neger”.
Dessa tre nazister, liksom flera andra

som var med i både Uppsala och Kärr-
torp,har fåttdatorer, telefonerochand-
ra lagringsmedierbeslagtagnaavSöder-
ortspolisen. Beslagenhargenomsökts i
syfte att hitta information om händel-
serna i Kärrtorp; vilka upplysningar de
kangeommisshandeln iUppsala vet vi
alltså inte.

Söderortspolisen har också beslagtagit
en mängd möteshandlingar. I ett pro-
tokoll daterat 14 juli nämnsatt SMRska
ha en ”utåtriktad aktion i Uppsala” 10
augusti. Här noteras även namnet på
dennazist somskaansvara föraktionen,
en 19-årigUppsalabo. ”Går inteutomvi
är färre än tolv man”, står det i proto-
kollet.
Men Uppsalapolisen har inte tagit

del av Söderortspolisens beslag. Inte
heller harman förhört någon av de na-
zister somvarpåSvartbäcksgatan
10 augusti och det finns ingen

"
du
slår

henne inte.

Från filmen.
Anders

Henriksson går
emellan när han
uppfattar att en
av nazisterna
måttar ett slag

mot hans väninna.

Förundersökningen
Lades ner efter
ett halvår
l10 augusti. Förhör med
den misshandlade Anders
Henriksson och med hans
väninna, som också fick ett
par slag.
lFörhör med vittnen.
lPolisen undersöker om
butikerna i närheten har

övervakningskameror riktade
mot platsen där misshandeln
skedde. Inga sådana kameror
finns.

l11 augusti. PM om händel-
sen från poliserna som var
på plats.
lBeslut om teknisk under-
sökning av ett vittnes USB-

sticka i syfte att ta fram foto/
film från händelsen.

l15 augusti. Förhör med
Anders Henriksson.

l9 september. Förhör med
vittne

l19 september. Fem cd-

skivor med bilder och filmer
läggs till förundersökningen.
Sekretessbelagda.

l23 september. Förhör med
Anders Henriksson.
lFörhör med Anders
Henrikssons väninna.

l25 september. Förhör

med Anders Henrikssons
väninna.

l7 februari. PM om att
utredaren Claes Ehrning ringt
till två minderåriga vittnens
föräldrar.

l13 februari. Förundersök-
ningen läggs ner.

lOkänt datum. Ett dokument
identifierar 14 påstådda
SMR-anhängare. Författaren
tycker att de bör misstänkas
för ”olovlig kårverksamhet”,
som innebär att man deltar
i en sammanslutning som
utgör eller kan utvecklas till
en olaglig militär trupp eller
polisstyrka. Sekretessbelagt.

»

»

Återställd. Anders Henriksson skär upp revbensspjäll till barnen på förskolan Plantan. Vardagen har återinträtt i hans liv efter misshandeln, men han är djupt besviken på att polisen inte har
gjort mer för att sätta fast de skyldiga. Foto: Michaela Hasanovic
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anteckning om att polisen har
analyserat filmerna från miss-
handelstillfället. Varför har inget

av detta gjorts?

Varken utredaren Claes Ehrning eller
förundersökningsledaren Svante Gauf-
fin vill bli intervjuade. De hänvisar till
polisens presstalespersoner. Kriminal-
avdelningens chef Tommy Andersson
svarar varken påmejl eller i telefon.
UNTkontaktarUppsalapolisenspress-

talesmanChristerNordström, somi sin
tur vidarebefordrar våra frågor till Ehr-
ning och Gauffin. Efter några dagar
kommer ett skriftligt svar frånGauffin:
”Idet filmmaterial somlämnats in till

polisen kanman inte vid något tillfälle
se att några slag, sparkar eller knuffar
utdelas motmannen. (...) Tillsammans
medpolisenhar vittnenochmålsägan-
de sett på foton och filmer från bråket.
(...) Utredningsåtgärderna har inte lett
till att någon har kunnat peka ut nå-
gon gärningsman. (...) Jag har bedömt
att vidare förhör med bland annat ut-
pekade personer inte skulle resultera i
att vi skulle kunna identifiera enmiss-
tänkt gärningsman.”
Gauffins svar väcker nya frågor.
Detär santatt ingaslagsynspå filmer-

na.Men tvånazister seshålla sina fanor
som lansar mitt i tumultet. Är inte det
besvärande för dem med tanke på de
skador Anders fick?

UNThar inte fått tadel av alla vittnes-
förhör,men de vittnen vi har talatmed
har inte fått tittapå fotonoch filmer till-
sammansmed polisen.
MålsägandenAndersHenrikssonhar

fått se foton. TvärtemotvadGauffin skri-
ver har han pekat ut två gärningsmän:
en som ska ha måttat ett slag mot An-
ders väninna och en som ska ha slagit
Anders i tinningen.
SåvadmenaregentligenSvanteGauf-

fin?UNTställer följdfrågoroch fårmor-
gonendärpå ett nytt besked frånChris-
ter Nordström:
”Jag har varit i kontakt med Svante

Gauffin angåendedittmail. Hanhänvi-
sar till det skriftiga svar du fått och vill
i övrigt inte svara på ytterligare frågor
i ärendet.”

Daniel Poohl är chefredaktör för tid-
skriften Expo, som granskar högerex-
trema grupper.
–Uppsalapolisensagerande idethär

fallet tyder på en oroande slapphet, sä-
ger han.
Poohl vill inte uttala sig om huru-

vida polisen generellt är bra eller dålig
på att utreda brott begångna av perso-
ner inomextremhögern.Mendet finns
flera exempel på att rättsväsendet har
agerat långsamt eller brustit i organi-
sation, säger han. När en vänsterpoliti-
kerblev slagenmedenflaska i samband
medatt SMRstormadeett antirasistiskt

möte i Ludvika dröjde det två år innan
åtal väcktes, och misshandelsåtalet la-
des senare ner. När en ledande företrä-
dare för SMR dömdes för olaga vapen-
innehav för några år sedan valde åkla-
garen att inte leta efter fler vapen, trots
att rörelsen förespråkar ”vit revolution”.
Och när Kärrtorp skakades av upplopp
blev polisen tagen på sängen, trots un-
derrättelser omatt något var på gång.
– Förklaringarna till rättväsendets

misslyckandenkanvaraolika i varje en-
skilt fall. Men ommänniskor uppfattar
att det högerextrema våldet inte tas på
allvarärdet illanog, sägerDaniel Poohl.

Efter misshandeln i Uppsala skrev Upp-
salabon och författaren Ola Larsmo på
UNT:sdebattsidaattnazisternasuppträ-
dande följde ett välkäntmönster: ”Man
utmålar sig som offer. Man provocerar
fram bråk. Man misshandlar männis-
kor på offentlig plats. Och man lyckas
få polisen att framstå som handlings-
förlamad. (...) Nu väntar vi på Uppsala-
polisens svar”.
Efter att ha tagit del av UNT:s doku-

mentation av den nedlagda förunder-
sökningenär Larsmokritisk. Fallet bor-
de prövas rättsligt,menar han.
–Annars skapasett farligtprejudikat

som gör att de högerextrema grupper-
na hela tiden kan flytta fram gränser-
na. Bara månader efter misshandeln i
Uppsala chockades Sverige av händel-

serna i Kärrtorp. Det är knappast en
slump.
Ompolisen inteagerar finnsdetand-

ra som fyller tomrummet, påpekar Ola
Larsmo.
– Om Antifascistisk aktion och lik-

nande grupper uppfattas som ett rim-
ligt försvar mot nazisternas våldsstra-
tegi befinner vi oss i en mycket farlig
situation.
Som ett historiskt skräckexempel

nämner han Weimarrepubliken, den
korta demokratiska period i Tyskland
undermellankrigstidensomfickett tra-
giskt slut i ochmed nazisternas makt-
övertagande 1933.
– Nazister slogs mot kommunister

på gatorna och den demokratiska sta-
ten förloradegradvis sitt våldsmonopol.
Människor ville ha lugn och ro och allt
fler började se en totalitär stat som en
garant för ordningen. Det var en bidra-
gandeorsak till attdekunde tamakten.

Anders Henriksson har efter misshan-
deln fått flera förtäcktahot.Hansadress
har lagts ut till allmän beskådan på
SMR:s hemsida. Och gärningsmännen
fortsätter att göra sig påminda, berät-
tar han:
–SammadagsomnipåUNTskrevom

att förundersökningen lagtsnervardet
någonsomskickade länken till artikeln
på Facebook. ”Ha ha, vi kommer alltid
undan”, stod det.

Demonstranter i Kärrtorp
angreps av SMR
Några hundra personer, även
barn, deltog i en tillståndsgiven
demonstration i Kärrtorp i södra
Stockholm 15 december i fjol.

Manifestationen angreps plöts-
ligt av Svenska motståndsrörelsen,
SMR.
Sju personer åtalades 17

februari för våldsamt upplopp.
Totalt kommer ett 30-tal personer

att åtalas, nästan alla med kopp-
ling till SMR. Även en man aktiv i
antifascistiska kretsar misstänks
för att ha knivhuggit en av nazis-
terna. Polisen har gjort en mängd
beslag av bland annat datorer och

mobiltelefoner hos de misstänkta
SMR-anhängarna.
Flera av de nazister som är

misstänkta för brott i Kärrtorp var
även närvarande vid misshandeln
i Uppsala 10 augusti.

»

"
Om
män-

niskorupp-
fattar att
det höger-
extrema
våldet inte
tas på allvar
ärdet illa
nog.

Daniel Poohl,
chefredaktör Expo

Nazist 1 – man, 19 år, Stockholm
Står under diskussionen före bråket
mitt emot Anders Henriksson på cirka
en meters avstånd. Samma sekund
som tumultet startar riktas kameran
mot marken. Bilden visar Anders Hen-
rikssons skor och ben samt skor och
ben tillhörande nazist 1, med fanan
stödd mot marken. Båda försvinner
därefter ur bild.
Efter tre sekunder har kameran vri-

dits mot ingången till en butik. Man ser
nu den bara underarmen och armbå-
gen på nazist 1 som stöter sitt fanskaft
snett neråt genom luften. Anders är
skymd bakom de andra nazisterna.
Därefter är nazist 1 ute ur bild

under återstoden av misshandeln.

Efter tio sekunder tränger han sig
förbi polisassistenten Jennie Bogren
och deltar i fritagningen av den nazist
som hålls fast av polisassistenten Gus-
tav Klahr, alltjämt med fanan i hand.
Nazist 1 omnämns på SMR:s

hemsida som gruppchef i Stockholm.
I en intervju på hemsidan efter
misshandeln uppger han att inga
SMR-anhängare skadades under brå-
ket: ”Ömmande knogar, på sin höjd.”
Anders Henriksson har i förhör sagt
att nazist 1 gav honom ett knytnävs-
slag i tinningen.
Nazist 1 är misstänkt för våldsamt

upplopp i Kärrtorp. Hans mobiltelefon
och dator har beslagtagits.

Nazist 2 – man, 19 år, Stockholm
Håller ingen fana under diskussionen
före bråket men förflyttar sig när-
mare en av fanbärarna som står cirka
en och en halv meter från Anders.
Bråkdelar av en sekund efter att
tumultet börjat kommer hans sko
in i bild tillsammans med ett
fanskaft.
Tre sekunder senare är nazist 2

i bild samtidigt som nazist 1. Han
befinner sig snett framför en okänd
nazist som sannolikt skymmer
Anders.
Efter ytterligare två sekunder syns

Anders sko mellan benen på den
okände nazisten. Åter syns nazist 2

i bild med sin sko. I samma sekund
fångas han på ett fotografi taget från
andra hållet. Han står drygt en meter
utanför ingången till butiken, där
Anders Henriksson befinner sig,
och riktar sin fana vågrätt in mot
butiken.
Efter ytterligare cirka en sekund

börjar vittnets kamera rulla igen. Då
är nazist 2 inbegripen i en dragkamp
om sin fana med Anders Henrikssons
väninna. Han vinner kampen och drar
sig tillbaka någon meter.
Nazist 2 är misstänkt för våldsamt

upplopp i Kärrtorp. Hans mobiltelefon
och dator har beslagtagits.

De svingade sina fanor i tumultet
Två SMR-anhängare fångades på film med fanor i händerna i det
tumult då Anders Henriksson fick fyra blödande jack i huvudet.

Kärrtorp. Attacken i december.
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