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”Polisen får aldrig begå brott för att 
avslöja brott. Den regeln gäller i alla 
sammanhang, oavsett om det handlar 
om enkel eller grov brottslighet.”

Uttalande av chefen 
för länskriminalen i 

Stockholm, Leif Jennekvist, 
den 30 juli 2004.
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22.

Ljudlös avrättning

I det första förhöret med Olle Liljegren, när han anhålls den 22 
mars 2004, kommer Liljegren in på vapen som polisen köper bort 
från den kriminella marknaden. Han säger då bland annat:

Alternativt så hittar vi vapnen på ett slumpartat vis och tar dom 
i beslag. /…/

Det där är väl, ja, lite, ska vi kalla det nödlösningar, det är… 
Det är förankrat men det är inte riktigt reglerat hur vi kan agera 
tycker jag, inte i det som jag har läst i alla fall.

Längre fram i förhöret säger Liljegren angående hanteringen av 
kriminella vapen som polisen kommer över via informatörers och 
infiltratörers arbete, och som inte ska kunna härledas till deras age-
rande:

… någon kan ju hitta någonting på en plats, kan åka till en plats 
och hitta det och ta in det som ett hittegods, exempelvis. Det 
finns många varianter på det här.

Två dagar senare förhörs länskriminalchefen Leif Jennekvist om det 
här. Så här återges det i förhörsprotokollet:

Jennekvist informeras även om att Olle Liljegren i förhör talat 
om problematiken med hur det skall förfaras med vapen som 
kommit in på ovannämnda sätt. /…/

Jennekvist informerades även om att Olle uppgivit att man 
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i något fall då fejkat att det skulle röra sig om hittegods och i 
ett annat fall att vapen demonterats in i minsta beståndsdel, 
förstörts och kastats i något vattendrag.

Jennekvist svarar att han aldrig hört talas om att så skett och 
att han i så fall inte skulle ställa upp på något sådant.

Ord mot ord alltså. Vem ljuger? Jennekvist eller Liljegren? Låt oss se 
om det går att få fram.

Under försommaren 2001 har den estniske gangsterledaren, den per-
son som polisen i Stockholm benämner som en av de största maffia-
ledarna, fällts i såväl tingsrätt som hovrätt. Det har tidigare gjorts 
försök att åtala och fälla honom men vittnen har då plötsligt tappat 
minnet eller lämnat landet och därmed har han klarat sig.

Han är uppenbart förbannad på de två han med visst fog anser 
har satt dit honom, en rutinerad förhörsledare och åklagaren Gun-
nar Fjaestad.

Den 1 juni 2001 skriver Olle Liljegren ett underrättelseuppslag 
angående att två namngivna personer planerar ett mord: ”För ända-
målet har inköpts två stycken ljuddämpande Welrod pistoler kal 
7,65 mm.” Liljegren skriver också att de två namngivna personerna 
har pratat om att straffa åklagaren eller polisen i målet mot maffia-
ledaren.

Informatören bedöms som tillförlitlig. Bedömningen av informa-
tionens trovärdighet får en tvåa, alltså en förstahandsinformation.

– Jag hade personligen tre informatörer som riktades in på den 
här maffiagrupperingen, för att försöka få fram information, säger 
Liljegren. Andra hanterare fick samma uppdrag från myndigheten, 
få fram maximalt med information. Och det snabbt. Det handlade ju 
om en åklagare och en av dom våra.

– Hur stor hemlig armé av informatörer hade ni egentligen?
– Många. Fler än du anar.
– Fler än hundra?
– Du borde vid det här laget ha fattat att vissa frågor får du inga 

exakta svar på.
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Ärendet fick naturligtvis högsta prioritet. Därmed blir Peter Rätz 
en av dem som riktas in på operationen. Vid den här tidpunkten är 
Rätz djupt inne i Bandidos och är en de huvudansvariga för Bandi-
dos kontakter med baltiska maffiagrupperingar.  

– Peter arbetar under den här tiden i den mycket hemliga opera-
tionen ”Paul”, som var en samoperation mellan rikskriminalen och 
länskriminalen i Stockholm, med understöd av SÄPO, berättar Lilje-
gren. 

– Vad blir då hans roll i det här konkreta fallet?
– Han åtar sig att ta hand om det här vapnet, som visar sig vara yt-

terligare ett vapen, i samband med att dom har smugglats in i landet, 
berättar Liljegren. Två stycken identiska Welrodpistoler. Tanken är 
att Peter ska ligga på dom och vid ett senare tillfälle överlämna pisto-
lerna till dom som ska utföra det här mordet, eller morden.

På länskriminalen i Stockholm diskuterade man hur man skulle 
göra, när Rätz nu hade lämnat över pistolerna till polisen. Liljegren 
söker upp en militär vapenexpert för att undersöka en av pistolerna, 
då varken SKL eller någon annan tidigare sett sådana i Sverige. Han 
klargjorde att grundmodellen tillverkades av Storbritannien under 
andra världskriget med ett enda syfte, att kunna döda någon så tyst 
som möjligt. Pistolerna togs i första hand fram för engelska Special 
Air Service. Ett av världens främsta elitförband. Just de här två exem-
plaren visade sig dock vara tillverkade i forna Jugoslavien.

– Vi kom sedan fram till att vi skulle fejka en biljakt där Peter 
Rätz jagades och då skulle han kasta pistolerna över räcket när han 
passerade över S:t Eriksbron, berättar Liljegren. Så han jagades från 
Fridhemsplan av flera polisbilar. Kastade paketet som han skulle och 
greps framme vid S:t Eriksplan. Men fick naturligtvis släppas då man 
inte fann att han hade något olagligt i bilen. 

– Men inte var det väl pistolerna han kastade? Då kunde ju vem 
som helst ha tagit dem.

– Nej, i paketet fanns några järnrör av samma storlek. Men i hans 
efterhistoria, när han skulle förklara det här för dom som hade över-
lämnat pistolerna till honom, så var det naturligtvis pistolerna han 
kastade.
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– Men i dom här kretsarna blir han ju sedan skyldig att betala för 
dom här vapnen. Det är väl så man resonerar?

– Ja, precis. Jennekvist hade ju fattat beslutet om att vi skulle han-
tera det hela så här. Och han hade väl rimligen i sin tur dragit det 
med Gunnmo, säger Olle Liljegren.

I det här skedet, med den fejkade biljakten och vad som därpå föl-
jer, är inte längre Olle Liljegren inblandad i ärendet i annan mening 
än att han stöttar sin infiltratör Peter Rätz igenom det hela. Nere 
på Kungsholms strand, där järnrören hamnade, fanns två kriminal-
inspektörer från källhanteringssektionen på underrättelseroteln be-
redda. De här poliserna var utklädda till A-lagare i lämpliga kläder 
och med en hög ölburkar som rekvisita. De hade också med sig de 
två Welrodpistolerna. En av dem ringde till polisen och berättade 
sluddrande att det låg två pistoler där. Sedan satt de där på en bänk 
och bevakade pistolerna som de lagt i en papperskorg bredvid sig.

– Tids nog kom då en radiobil, berättar Liljegren. Problemet var 
bara att det var några andra, riktiga alkisar, på en bänk en bit ifrån 
som började gorma om ”snutdjävlar” när dom här ordningspoliser-
na steg ur bilen. Då blev det mer intressant att ta itu med dom. Så 
våra killar fick propsa på att dom här poliserna skulle ta hand om 
pistolerna och säga att det nog kunde vara farliga grejer att ha lig-
gande. Så efter en hel del om och men så tog till slut dom här ord-
ningspoliserna med sig pistolerna och därmed blev dom inskrivna 
som hittegods.

Det bör understrykas, att de här ordningspoliserna inte begår nå-
got brottsligt i och med det här. De är helt ovetande om att länskri-
minalen lagt en massa energi på att lura ordningspolisen.

– Men när man sedan, i samband med åtalet mot mig, förhör den 
här militära experten, så blir jag delgiven misstanke för grovt vapen-
brott för min inblandning i det här ärendet, berättar Liljegren. 

Så här är det beskrivet i ett förhör som hålls med Liljegren, den 
6 juli 2004 mellan klockan 13.55 och 17.00. Då förhöret avhandlar 
olika frågor och brottsmisstankar, återger jag bara här det som rör 
de aktuella pistolerna:
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Brott nr 10. Tillkommande brott. K18168-04, grovt vapenbrott, 
innehav av 1 st pistol fabrikat Welrod under tiden 020101-020630 
i Stockholm/Enebyberg.

Olle informeras om att förhör hållits med kapten Magnus 
Westerlund varvid framkommit att Olle för Westerlund under 
nämnda brottstid uppvisat 1 st pistol av fabrikat Welrod.

Olle tillfrågas om sin inställning till brottsmisstankarna.
Olle förnekar grovt vapenbrott genom innehav av pistolen. I 

övrigt har Olle inga kommentarer.

Vad jag beskrivit ovan utgör Olle Liljegrens version av vad som hän-
de. Något som alltså Leif Jennekvist bestämt förnekar när han hörs. 
Någon glider eller ljuger uppenbarligen. Men att ljuga för polisen är 
inte olagligt – det är dock klandervärt om den som ljuger är polis 
och till och med kriminalkommissarie eller polisöverintendent.

Att ljuga under ed i domstolen är däremot olagligt. Då begår man 
mened, vilket kan resultera i ända upp till åtta års fängelse om brottet 
bedöms som grovt. Så vad säger då de som förhörs om det här, när 
frågan kommer upp i samband med att Olle Liljegrens agerande ska 
nagelfaras i hovrätten?

Där hörs dels kommissarie Ali Lindholm, som då var ansvarig 
för hanterarverksamheten vid länskriminalen i Stockholm, och dels 
hans chef Leif Jennekvist. Vad Ali Lindholm sannolikt kommer att 
säga vet vid det här laget Olle Liljegren och hans advokat, då de kun-
nat läsa i förundersökningen vad Ali Lindholm framför, när han 
hördes av polisen den 24 mars 2004. 

Så här återges det i förhörsprotokollet:

Ali informeras om att det vid husrannsakan i Olles kassaskåp 
anträffats vapendelar, ammunition, pennpistol, ljuddämpare 
mm och att Olle i förhör pratat om problem med hur det skall 
förfaras med sådant samt att Olle sagt att det hänt att det fejkats 
som hittegods.

Ali säger att Olle inte fejkat något hittegods men att detta hänt 
vid ett tillfälle. Omständigheterna hade då varit så speciella att 

Hanteraren_2korr.indd   276 08-09-23   10.38.50



277

Ljudlös avrättning

man ”lagt ut” ett vapen och bevakat det tills en radiobilspatrull 
kom och hämtade det. Vapnet var mycket speciellt. Hade det 
kommit fram så hade de inblandade genast kunna peka ut vem 
som var informatör. Ali säger att detta var ett tillfälle när myn-
digheten köpte tillbaka. Det förelåg ett hot mot en åklagare och 
en utredare på narkotikaroteln och i det här fallet trodde man att 
vapnen var införskaffade för ändamålet.

Vapnen bevakades varefter en radiobil beordrades till platsen 
för att hämta dem. På fråga säger Ali att det var något slags 
”mördarvapen” som var helt ljuddämpat. På fråga säger Ali att 
det var Olle Liljegrens informatör som skaffade fram vapnen. 
Det gick till så att innehavaren övertalades att låna ut vapnen till 
informatören som i sin tur gav dem till Olle och ”sen sa att han 
kastat det från S:t Eriksbron här”.

Längre fram i förhöret står det:

På fråga säger Ali att åklagaren som hotbilden avsåg var Gunnar 
Fjästad och utredaren var HH på narkotikaroteln. Ali har för sig 
att det var i ärendet HS, ett amfetaminärende.

Det är befriande att läsa polisförhör, och förhör i form av protokoll 
från rättegångar, när Ali Lindholm hörs. Han är lika medskyldig som 
någon annan inom hanterarverksamheten, men det är hela tiden 
raka tag från Lindholms sida. När han inte minns något i detalj så 
är det oftast logiskt utifrån att det ligger långt tillbaka i tiden och rör 
bitar som är mindre väsentliga. Och framförallt så kastar han inte 
skit på någon annan. Varken uppåt eller nedåt. Samtidigt som han 
naturligtvis undviker att ge svar som skulle kunna innebära att han 
själv blev misstänkt för brott. 

Utredaren HH, som Ali Lindholm uppger var den som förutom 
åklagaren också var utsatt för det här dödshotet, hörs i samband med 
utredningen mot Olle Liljegren. Han bekräftar då att det handlade 
om målet mot den estniske maffialedaren. I det sammanfattande för-
höret kan man vidare läsa:
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HH uppger att Olle berättat för honom att HH fått ett hot på sitt 
huvud i samband med HS-ärendet och att HH under en tid fick 
bevakning. Olle hjälpte till med det och HH tycker att Olle var 
”jävligt schysst” i den saken. HH fick sedan genom Olle veta att 
hotet hade ”falnat ut”. HH tycker att han under den här tiden 
runt hotet och då han stod under bevakning var mycket jobbig 
men att han fick stöttning av Olle.

Därmed över till hovrättsförhandlingarna. Olle Liljegren hörs och 
redogör för vad han vet om att vapnen förs in som hittegods.

Ali Lindholm upprepar vad han framförde i polisförhöret. Han 
bekräftar att det fördes in som hittegods. Därefter frågar advokat Per 
Liljekvist vem som tog beslutet om det här?

– Chefen för länskriminalen, svarar Ali Lindholm.
– Och vem är det vid den tidpunkten, frågar Liljekvist.
– Jennekvist, svarar Lindholm.
– Jaha, säger advokat Liljekvist. Så ett fejkat hittegods. Den anmä-

lan som upprättas är den med sanningen överensstämmande?
– Ja, för de poliser som upprättade anmälan, svarar Ali Lind-

holm.
Sedan hörs Leif Jennekvist. Som övriga, under ed. Efter ett tag 

kommer advokat Liljekvist in på hur länskriminalen agerar med va-
pen som man köpt in via sina informatörer. Advokat Per Liljekvist 
betecknas med AdvL och Leif Jennekvist med LJ. Först frågar Lil-
jekvist, om de vapen som på det här sättet beslagtogs och fördes in 
som hittegods sedan låg till grund för åtal för vapenbrott mot de män 
som överlämnade vapnen till den här informatören?

LJ: Nej.
AdvL: Eller hur, för då riskerar man ju informatörens liv.
LJ: Det beror lite på vad det är för typ av vapen och så, kan jag 
tänka mig.
AdvL: Men det är väl poängen bakom hela sättet att agera när 
det gäller informatörer, risken för informatörens liv.
LJ: Ja. 
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AdvL: Annars får de ju klartecken direkt, då begriper de ju hur 
vapnet har hamnat hos polisen. Är inte detta ett problem för er i 
ert arbete, att göra provköp, för att sedan med vetskapen om att 
ingen kommer att loggföras för de vapen som har överlåtits till 
informatören?
LJ: Nej.
AdvL: Är det, ja, jag kan gå vidare. Extraordinära åtgärder, kan 
det inbegripa fejkade hittegods?
LJ: Jag känner till att det har gjorts så vid ett tillfälle, ja.
AdvL: Vad tycker du om det då?
LJ: Jag tycker att det är olämpligt.
AdvL: Har du tillåtit det?
LJ: Jag vet faktiskt inte och jag har varit beslutsfattare, jag har fått 
information om det, jag kan ha godkänt det i det här tillfället, 
just den här händelsen, ja.

Längre fram i förhöret hävdar Leif Jennekvist att det här agerandet, 
som han naturligtvis inte har något lagstöd för, kan falla under nöd-
reglerna. Jag har frågat ett antal högt uppsatta jurister om nödregler 
kan ge ett utrymme för sådant här agerande från länskriminalens 
sida. Däribland presidenten för Svea hovrätt, Fredrik Wersäll. Samt-
liga är ense om att nödreglerna inte gäller i sådana här ärenden. 

Längre fram i förhöret preciserar Jennekvist vad det hela rör sig 
om och berättar om vad ”vi” gjorde och hur ”vi” tänkte:

AdvL: Varför gör man fejkade hittegods?
LJ: Det här var en extrem situation vid det här tillfället och det 
gällde ett planerat mord på en åklagare och vi hade möjlighet att 
ta bort vapnet i första hand. Vi bedömde det som ett besvärligt 
ärende och vi var tvungna att göra det.

Vad hände då med Olle Liljegrens inblandning i det här? Åtalades 
han?

– Den här åtalspunkten försvann plötsligt dagarna innan rätte-
gången i tingsrätten skulle inledas, säger Olle Liljegren. De insåg väl 
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att det jag sa redan i det första förhöret stämde till punkt och pricka. 
Någon klargjorde uppenbarligen för åklagarna att Welrodpistolerna 
hade ingått i en olaglig polisoperation, som man inte ville belysa i 
rättegången. När dom fick reda på vad som egentligen hade utspelat 
sig så insåg dom väl att om någon skulle åtalas för det här, så var det 
inte jag.

– Men om det hade kommit upp så hade det väl talat till din för-
del?

– Självfallet. Det hade ju styrkt vad jag berättade om redan i det 
första förhöret. Men åklagarna hade tydligen fått direktiv om att jag 
skulle stå ensam ansvarig för allt inom länskriminalens arbete som 
var olagligt och låg utanför gällande regelverk.

– Men var inte det här en ganska elegant lösning av det problem 
ni hade att ta itu med? Vad skulle du ha gjort om du hade varit beslu-
tande polischef i det här ärendet? frågar jag Liljegren.

– Jag skulle ha gjort samma sak, säger Liljegren. Sannolikt räd-
dade vi ju livet på en kollega och en åklagare genom det här. Men jag 
skulle definitivt inte ha sänkt mig till det skamliga försöket att lägga 
över ansvaret på underordnade, som Jennekvist gör. I det här ären-
det visar ju Ali hur en polis i chefsställning ska uppträda. 
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Uppdrag: 
Mörda båda 

När Niklas Lindeborg går hemifrån, tio minuter i nio på kvällen 
den 10 januari 2002, har han hunnit bli 28 år. På vägen ut kontrol-
lerar han att den bevakningskamera han monterat utanför dörren 
fungerar som den ska. Trots att han bara ska ta sig drygt hundra 
meter, till den lokala videobutiken i Örby i södra Stockholm, har 
han tagit på sig sin skottsäkra skyddsväst. Och som vanligt även tagit 
med sig pistolen. Numer går han aldrig utanför dörren utan skydds-
västen och pistolen. 

Han har nyligen återvänt till Sverige efter att under en tid ha gömt 
sig i Thailand. Med sig därifrån har han en 22-årig thailändsk flick-
vän, som nu följer med när de ska hyra några videofilmer i butiken 
där han är stamkund. 

Han ser sig oroligt om när de går, och när de ska gå in stoppar han 
sin flickvän och säger lågt:

– Wait.
Han tittar in genom de upplysta fönstren för att se vilka som är 

därinne. Då det bara är de två som arbetar i butiken nickar han åt 
flickvännen och de går in.

Nu kan han koppla av lite och i lugn och ro välja vilka filmer de 
ska hyra. Så när han svagt förnimmer att dörren till butiken öppnas 
snett bakom honom så reagerar han inte nämnvärt. Inte heller de 
som arbetar i butiken tycker att det är något speciellt med mannen 
som stiger in nu när klockan är 21.02. Att han har en lång rock på sig 
är inte så konstigt när det är vinterkväll.

Sedan går allt väldigt snabbt. Mannen sliter fram sitt automat-
vapen, en Uzi, och skjuter mot Niklas Lindeborg som träffas baki-
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från. Han sjunker ner på golvet och blir liggande på rygg. Även flick-
vännen träffas av den första skuren kulor, bland annat i axeln och 
magen. 

Hon skriker. De två anställda skriker och hukar bakom disken. 
Mannen i rocken tar ingen notis om dem utan går fram och stäl-
ler sig över Niklas Lindeborg. Hans Uzi är riktad mot Lindeborgs 
ansikte och mynningen på pipan är nu 20 centimeter från huvudet. 
Det ser ut som om han har för avsikt att kontrollera om Lindeborg 
lever eller inte. Så trycker han in avtryckaren och håller den intryckt 
tills magasinet är tomt. Samtliga kulor träffar ansiktet på den redan 
döende Niklas Lindeborg. Den avrättning mannen med Uzin kom 
för att genomföra är därmed utförd.

Därefter går han ut ur butiken och stänger dörren efter sig. 
– Han var så otäckt lugn, berättar en i personalen. Han sa ingen-

ting. Kom in och stängde dörren och stängde den efter sig när han 
gick ut. Och han sprang inte.

Andra vittnen har dock ute på gatan, Gamla Huddingevägen, sett 
honom springa till en silverfärgad Volvo 740. 

Det blir naturligtvis ett stort polispådrag. Som mest är det ett 50-
tal poliser bara i Örby som samlar bevis, knackar dörr, hör vittnen 
och gör husrannsakan hos Lindeborg.

– När vi kom fram låg flickvännen blödande på trottoaren utanför 
butiken, berättar insatschefen Christer Birgersson.

Polisen kopplade det här mordet till ett mordförsök tio dagar tidi-
gare i Östberga i södra Stockholm. Sittande i sin bil blev då en 25-åring 
skjuten i huvudet. Han överlevde men blev mycket svårt skadad.

Lindeborg och 25-åringen kände varandra sedan tidigare. De var 
både inblandade i ett uppmärksammat rånförsök 1997 på Thelins 
konditori på Kungsholmen i Stockholm. En man skulle där över-
lämna 1,1 miljoner kronor i kontanter, som skulle utgöra betalning 
för restaurangutrustning. Någon sådan utrustning existerade dock 
inte. Som en säkerhet hade han med sig två beväpnade personer. När 
pengarna överlämnades rusade två män in på konditoriet med drag-
na vapen och försökte ta väskan med pengarna. Vild skottlossning 
utbryter då mitt bland det 40-tal gäster som befinner sig i lokalen.
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Lindeborg blir skjuten med flera skott och blir liggande på trottoa-
ren utanför konditoriet. Fyra män dömdes senare för det här rånför-
söket. Däribland Lindeborg.

Mordet i videobutiken i Örby är än idag inte uppklarat. Den thai-
ländska flickvännen blev svårt skadad men överlevde. Polisen tror 
att det handlar om influgna torpeder från någon före detta öststat 
som utfört det här. Kylan, de många skotten och att mördaren skju-
ter mot huvudet, tyder på att det inte är första gången han utför ett 
mord. Han vet att hans offer sannolikt bär både skyddsväst och va-
pen – och agerar utifrån det.

Det som alltså kan tyckas överdrivet eller rent av amatörmässigt, 
att skjuta så många skott, är tvärtom ytterst professionellt. Den som 
utför mordet får bara betalt om han lyckats döda personen ifråga. 
Om han då, som här, tömmer ett helt magasin i ansiktet på en person 
som han står över – så kan han vara helt säker på det.

Lindeborg hade en längre tid varit vad man i kriminella kretsar 
benämner levande död. Helt klart är att någon eller några inte hade 
tänkt ge sig innan de mördat Lindeborg. Och nu, den 10 januari 
2002, lyckades man. 

Ett halvår tidigare, söndagen den 3 juni 2001, har Aftonbladet en hel-
sida med rubriken ”Tre greps efter dynamitdrama”. Som underrubrik 
har man ”Bandidosmedlemmar misstänks ha förberett mord”. Bilder 
visar massor av poliser runt en röd Volkswagen Polo och en bild av 
hur polisens bombrobot lyfter ut en väska ur bilen.

Expressen har rubriken ”I bilen låg flera kilo dynamit”. Och un-
derrubriken ”Delar av Stockholm spärrades av – mc-gäng misstänks 
för bilbomb”.

I artiklarna återges hur några poliser, på morgonen den 2 juni, 
hade sett ammunition i baksätet på bilen, där den var parkerad på 
Birger Jarlsgatan i Stockholm i höjd med Kungsstensgatan. Vid en 
husrannsakan i bilen fann man sedan en större mängd vapen och en 
sprängladdning. Kort därefter dök en Bandidosmedlem i 30-årsål-
dern upp i närheten av bilen och greps av polisen.

– Det var en Bandidosmedlem, känd av oss som en hårdför per-
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son. Vi har följt honom under en tids spaning och misstänkte att 
bilen innehöll vapen och ammunition, berättar Stockholmspolisens 
presstalesman Tor Petrell, för Svenska Dagbladet.

Senare samma dag grips och anhålls ytterligare två Bandidosmed-
lemmar. Alla tre är då misstänkta för förberedelse till mord, allmän-
farlig ödeläggelse och olaga vapeninnehav.

Dagen därpå beskrivs i Aftonbladet den man som greps i anslut-
ning till bilen, som en av de farligaste inom Bandidos. Och att han 
har titeln ”sergeant at arms” inom Bandidos. Vilket, enligt Aftonbla-
det, innebär att han är ansvarig för säkerhet och beväpning inom 
klubben.

Och det stämmer. Men det kanske bör tilläggas att han därmed 
också är den som ansvarar för elimineringar, alltså de som Bandidos 
har beslutat ska mördas. 

I de sekretessbelagda beslagsprotokollen, som aldrig offentlig-
gjorts, kan man läsa att polisen i bilens bagageutrymme hittar såväl 
en revolver som ett avsågat hagelgevär och andra vapen. Därför drar 

Polispådraget på plats i Örby utanför videobutiken, direkt 
efter mordet. Foto: Chris Maluszynski, scanpix
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man sig tillbaka för att bevaka bilen och var, enligt den även sekre-
tessbelagda polisrapporten, 

beredda att ingripa mot eventuella gärningsmän som närmar sig 
bilen. Klockan 12.53 kommer en person som antas ha samröre 
med bilen till platsen, personen stannar till en kort stund och 
tittar på bilen innan han börjar ringa och går Birger Jarlsgatan 
därifrån i riktning mot Stureplan. Vid närmare kontroll visar det 
sig vara Peter Rätz, tidigare länkad till personbilen och medlem 
av Bandidos Prospect Chapter Stockholm, med anledning av 
detta så beslutar 9801 att Peter Rätz ska gripas för vapenbrott.

Nummer 9801 är anropsnumret på polisradion för Tage Åström, 
som då var chef för länskriminalens specialstyrka med inriktning 
mot MC-gäng och annan grov organiserad brottslighet.

Peter Rätz grips, förhörs och delges misstanke om förberedelse 
till mord, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapen-
brott.

Av det sekretessbelagda förhöret framgår:

Peter Rätz uppger att han har gått nioårig grundskola, två år i 
gymnasium, samt vidare på Komvux. Han har gjort militärtjänst 
på U-båt, troligen år 1985. Under sin militärtjänstgöring utbilda-
des Rätz på AK4, K-pist, samt KSP 58.

Peter Rätz säger i förhören att han till och från använt den röda Po-
lon. Den är hyrd av en annan medlem och var tänkt att kunna an-
vändas av medlemmarna i klubben. Han har själv använt bilen den 
1 juni och då parkerat den på Ringvägen 79 på Södermalm i Stock-
holm och lagt bilnycklarna i utrymmet vid tanklocket. Sedan dess 
har han inte haft bilen, påstår han.

Peter Rätz blir upplyst om att i bilen anträffades ett avsågat ha-
gelgevär, en revolver, ett gevär, två handgranater samt en större 
bomb. Peter Rätz uppger att han ej har någon kännedom om 
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dessa föremål. Peter Rätz blir tillfrågad om han kan tänka sig 
någon förklaring till hur dessa föremål har hamnat i bilen. Han 
uppger att det låg ingenting i bilen när han parkerade den, vad 
han kunde se.

Rätz häktas och blir sittande häktad i en dryg månad. De två an-
dra Bandidosmedlemmarna häktas också men släpps efter 14 dagar. 
Det är alltså polisens infiltratör, som arbetat på direkta direktiv från 
länskriminalen, som får sitta häktad längst tid. Åklagaren inser med 
tiden, efter veckor av förhör med Peter Rätz som inte ger något, att 
det inte är någon idé att ta det hela till domstol. Därmed släpps Rätz 
och det hela läggs till handlingarna.

Men – vad handlade det här egentligen om? Det framgår inte av tid-
ningsartiklar, förhör eller häktningsförhandlingar. Inte heller av de 
hemligstämplade protokollsbilagorna från den del av häktningsför-
handlingarna som avhandlades bakom stängda dörrar.

Att en bil står parkerad i city och innehåller en hel arsenal av 
mordvapen är ju knappast någon tillfällighet. Dessutom med en 
bomb, med fjärrutlösningsmekanism. Den stora vapenarsenalen för 
ju närmast tankarna till ett terroristdåd eller liknande. 

– Vi fick information om det här väldigt sent, berättar Olle Lilje-
gren. Bara någon vecka innan. Peter och den här Bandidosgruppen 
hade fått order från en ledande medlem inom Bandidos i Sverige, 
som därtill var en av de ledande inom Bandidos i Europa, att två 
personer skulle mördas. Dom två som skulle likvideras hade tidigare 
varit nära knutna till Bandidos underavdelning i Stockholm. Den 
ena av dom var Niklas Lindeborg. Och av någon anledning skulle det 
här ske snabbt. Varför det var så bråttom visste vi inte.

Hur man skulle agera utifrån den här informationen diskuterades 
på länskrim under strikt sekretessbelagda möten och telefonsamtal, 
mellan i första hand Tage Åström, Olle Liljegren, kriminalkommis-
sarien på spaningsroteln Tomas Lundqvist och deras chef polisöver-
intendenten Leif Jennekvist. Det beslutades sedan av Jennekvist att 
man naturligtvis skulle stoppa mordplanerna men samtidigt måste 
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man skydda infiltratören Rätz och försöka få fram och beslagta så 
mycket vapen som möjligt. 

– Vi visste genom Peter att gruppen hade mycket vapen och vi 
hade en tid funderat över hur vi skulle kunna beslagta dem utan att 
därmed bränna vår infiltratör, säger Liljegren.

Bandidos ledning hade beslutat att morden om möjligt skulle ut-
föras på kvällen, lördagen den 2 juni. Fredagen den 1 juni parkerades 
den röda Polon på Birger Jarlsgatan 65, mitt i centrala Stockholm. 
Det var en ”ren bil”. Okänd av polisen då den inte var skriven på 
någon i den här Bandidosgrupperingen. I bilen hade huvuddelen av 
de vapen som skulle användas vid morden placerats.

Olle Liljegren och en kollega fick sedan bilnycklarna till den från 
Peter Rätz. Vid femtiden på lördagsmorgon åkte Olle Liljegren och 
två kollegor till bilen på Birger Jarlsgatan. Snabbt stiger en av dem 
ur den civila polisbilen och hoppar in i Polon och kör iväg. De två 
andra poliserna följer efter. 

– Man kör i en så kallad minikortege för att kontrollera att ingen 
sett vad som skett och följer efter, berättar Olle Liljegren. Den civila 
polisbilen utgör då en släpbil.

– Vad innebär det?
– Den bilen åker några hundra meter bakom för att se om någon 

försöker ta rygg på Polon. Det värsta som kunde hända vore ju att 
någon från Bandidos hade bevakat Polon och nu följde efter. Hade 
dom då uppfattat att det vore andra än polisen som tagit bilen med 
deras vapen kunde det ha slutit i en vild eldstrid. Bandidos accepte-
rar ju inte att andra kriminella stjäl deras vapen.

Liljegren och hans kollegor kör till en undanskymd plats i Lill-
Janskogen för att undersöka Polon och dess last närmare. Där bryter 
de upp bagageluckan med en kofot och gör lite brytmärken i förar-
dörren. 

– Att vi bröt upp bilen var för att det därmed skulle finnas en för-
klaring till att vi visste att det fanns vapen och ammunition i bilen. 
En vaken Bandidoskille eller någon av advokaterna kunde ju annars 
ha frågat sig hur vi kunde veta det. Och då kunde de i värsta fall lista 
ut att Peter arbetade för oss och hade gett oss en nyckel till Polon.
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I bagageluckan hittar de en pistol, ett avsågat hagelgevär, ytter-
ligare ett gevär, två handgranater och en färdigapterad bomb med 
fjärrutlösningsmekanism.

– Det där med bomben hade vi ju inte räknat med, säger Liljegren. 
Tanken att någon amatör hade konstruerat den och att vi nu skulle 
köra tillbaka bilen till samma ställe, var ju inte vidare tilltalande. 
Men vi var ju tvungna att göra det annars hade ju hela operationen 
gått om intet. 

Nu hade man hela tiden den civila spaningsbilen direkt bakom 
Polon, så att den inte skulle kunna bli påkörd bakifrån.

– Tänk dig att ett rattfyllo skulle kommit och brakat in i den bak-
ifrån, säger Liljegren. Då hade vi blivit Sveriges första astronauter. 
Därför körde vi kloss, vilket innebär att man kör så nära att ingen 
annan bil kan komma in mellan bilarna.

När bilen ska ställas tillbaka där den hämtades uppstår nästa pro-
blem. Den har varit parkerad utanför en större färghandel och på 
andra sidan gatan ligger en Statoilmack. Och bilen måste nu ställas 
tillbaka på exakt samma plats.

– Det kunde alltså ha blivit en otroligt kraftig explosion, säger Lil-
jegren, där ett antal människor kunde ha blivit dödade. Har svårt att 
tänka mig en värre plats i Stockholms city att ha den parkerad på. 
Men vi kunde ju inte gärna ställa den på någon annan plats.

– Vad var tanken med alla dessa mordvapen? Hur såg Bandidos 
upplägg ut?

– Mordteamet skulle placera bomben i dom där killarnas bil un-
der lördagen. Dom delade lägenhet och förhoppningen var att dom 
skulle befinna sig i bilen båda två, när bomben utlöstes. Annars skul-
le man spränga bilen med den ena av dom och sedan kasta in hand-
granater i lägenheten, för att därefter rusa in och skjuta den andre. 

– Men det behövs väl inte så mycket vapen för det?
– Det handlar ju om tunga kriminella som skulle mördas, så man 

är ju infantil om man inte utgår ifrån att även dom har skjutvapen 
och troligen också skottsäkra västar.

Polisens plan var att invänta så många som möjligt från Bandidos 
som var inblandade i dådet. Bilen var nu, från att den ställdes till-
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baka, bevakad från alla tänkbara håll av polisens specialenhet, som 
efterhand förstärktes med ytterligare enheter. 

– Man kan beskriva det som en osynlig järnring runt platsen, sä-
ger Liljegren.

Men det faktum att Polon innehöll en fjärrstyrd bomb tvingade 
polisen att tänka om.

– Vi fick direkt börja utverka en ny omfallsplanering. 
– En vadå?
– En omfallsplanering är när omständigheterna plötsligt avviker 

från de ursprungliga planerna så mycket att vi snabbt måste tänka 
om och ändra taktik. Jag kom ihåg att vi pratade om att det kanske 
skulle vakna ett barn i något näraliggande hus och börja leka med en 
radiostyrd bil eller liknande. Och att den i värsta fall skulle sända på 
en frekvens som utlöste bomben. 

– Men är det tekniskt möjligt?
– Absolut. Det här handlade inte om något som var så värst tek-

niskt avancerat. Men desto mer farligt, säger Liljegren.
Så när det nu började gå över från morgon till förmiddag, lörda-

gen den 2 juni, ringer Liljegren till Peter Rätz och gör upp om att han 
så snabbt som möjligt ska bege sig till bilen. Rätz får också instruk-
tioner om vad han skulle göra och hur han skulle bete sig. 

Så klockan 12.35 kommer Peter Rätz, sergeant at arms i Bandidos 
och polisens mest avancerade infiltratör, flanerande på Birger Jarls-
gatan iförd Bandidos skinnväst. Det är en mycket varm dag och det 
har redan hunnit bli stekande hett. Peter Rätz gör som han blivit till-
sagd. Stannar upp vid bilen, tittar på den – och går vidare. Spanarna 
ser att han direkt hade noterat brytmärkena på bilen. Det här räckte 
för att skälig misstanke skulle uppstå officiellt och insatschefen Tage 
Åström kunde därmed beordra specialstyrkorna att gripa honom. 

– Därefter spärrade vi av dom närmaste kvarteren med hjälp av 
alla tillgängliga ordningspoliser och piketgrupper. Även bombgrup-
pen kallades in. När dom äntligen körde iväg med bomben kunde 
både vi som var på plats och polisledningen äntligen andas ut, berät-
tar Liljegren.

– Vad säger Peter Rätz i ett sånt här läge när han blir gripen?
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– Han är ju som han är och har sin roll att spela. Så det enda han 
sa var ”akta solglasögonen era djävlar för ni har inte råd att betala 
dom”.

– Hur reagerar dom som griper honom på en sådan attityd? Dom 
vet ju inte att han är en av era infiltratörer.

– Med handlingskraft, säger Liljegren.
– Som betyder?
– Specialstyrkorna uppskattar inte uppkäftiga busar. Så han slogs 

omgående till marken och handfängslades. Och vid såna här tillfäl-
len är det lätt hänt att bojorna trycks till både ett och två hack extra.

– Och det tycker ni är konstruktivt?
– Ja, åtminstone brukar den gripne då sluta hånflina, säger Lilje-

gren.
Den här gången kom ändå den alltid lika kaxige Peter Rätz gan-

ska lindrigt undan. Vid ett annat tillfälle, när nationella insatsstyrkan 

Den fjärrstyrda bomben som återfanns i bilens 
bagageutrymme.
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ingrep, fick han en spricka i käken och två sönderslagna kindtänder, 
efter ett kolvslag med ett automatvapen.

– Dom som sedan förhör honom, vet dom någonting om vad som 
föregått det här gripandet?

– Nej, naturligtvis inte, säger Liljegren. Dom som har kunskap om 
hela upplägget är Jennekvist, Tage Åström, Tomas Lundqvist, jag och 
ytterligare några kommissarier inom länskrim. 

– Men du hade ju med dig folk när ni undersökte bilen?
– Ja, en av dom visste om upplägget och Peter Rätz roll i det hela. 

Det var kriminalinspektören Delta 14. Samma polisman som var 
med under Gotlandsoperationen. En av våra mest lämpade operatö-
rer för såna här hemliga operationer.

Peter Rätz och de andra två blir den 6 juni häktade, under två 
veckor till att börja med. Misstänkta för grovt vapenbrott. 

– Så er infiltratör blir alltså häktad trots att han agerat helt enligt 
polisens direktiv?

– Ja, det är ju en del av planen, att han naturligtvis blir häktad 
precis som övriga inblandade, så inte dom övriga i den här Bandi-
dosgrupperingen fattar misstankar mot Peter.

– Men ni vet ju att han är oskyldig och ändå låter ni honom bli 
inlåst på Kronobergshäktet, genom att ni undanhåller för såväl åkla-
gare som häktningsdomaren vad som egentligen utspelat sig.

– Ja.
– Men det är ju i högsta grad olagligt.
– Ja.
– Är det ingen av poliserna i chefsställning som känner till upp-

lägget, som ifrågasätter det här? 
– Nej, allt löper ju på i enlighet med vår planering. Det här är ju 

en smekning i jämförelse med när vi döljer och förvanskar material 
inför tingsrätter och hovrätter. Och genom den här tiden på häktet 
får han ju en ytterligare statushöjning i kriminella kretsar, säger Lilje-
gren.

Dock hade man från länskrim inte räknat med att Peter Rätz 
skulle omhäktas när de andra två släpptes. Det blev fem veckor med 
fullständiga restriktioner innan han släpptes, den stekheta somma-
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ren 2001. Lite konstigt var det, med tanke på att han inte hade några 
bilnycklar till Polon på sig. Inte hade hyrt bilen. Inte hade gripits i 
den. Och det fanns inga fingeravtryck från honom på något vapen då 
han inte varit med och lastat in vapenarsenalen.

– När det gått så långt att någon är häktad har ju vi svårt att styra 
det hela i detalj, säger Liljegren. 

– Det måste vara frustrerande för er som försöker göra just det, 
styra domstolarna in i minsta detalj.

– Jaja, allt går ju inte att detaljplanera. Peter råkade väl ut för det 
som vi brukar kalla bikerbonus.

– Som innebär vadå?
– Att framträdande medlemmar i kriminella mc-grupperingar är 

lättare att få häktade och oftare får längre straff än gärningsmän i 
allmänhet, säger Liljegren.

– Men ni kunde ju i högsta grad ha påverkat det hela genom att 
berätta vad som verkligen hade hänt – alltså sanningen.

– Sanningen… den är aldrig aktuell att presentera offentligt vid 
såna här hemliga polisoperationer.

– Hur reagerade Peter på att sitta oskyldigt häktad i fem veckor?
– Han var milt uttryckt grinig, men som professionell yrkesman 

förstod han ju att alternativet, att avslöja honom, varken låg i vårt 
eller hans intresse. För hans del hade det med all sannolikhet varit 
synnerligen livsavkortande, säger Olle Liljegren.

Därtill förväntade sig naturligtvis Peter Rätz att tids nog få betalt 
för att man genom hans arbete förhindrat två mord och kunnat be-
slagta en mängd vapen och sprängmedel.

– Hur mycket fick han?
– Inte en krona.
Enligt den kopia av den sekretessbelagda underrättelserapporten 

som Liljegren lämnade in, som underlag för utbetalningen, går nu 
Peter Rätz under det nya kodnamnet Tol. Och där kommer Liljegren 
fram till att Rätz bör ha minst 20 000 kronor bara för sina omkost-
nader, och därtill betalt för vad han åstadkom. Och även om inte allt 
som hänt framgår av den rapporten så är det ju utifrån den här typen 
av underlag som infiltratörerna sedan får betalt. Så vad hände?
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– Efter att Jennekvist gått igenom alltihop, och tillstyrkt ersätt-
ningen till Peter, så drog han enligt gällande arbetsordning ärendet 
för länspolismästaren, Gunno Gunnmo, som ju är den som måste 
fatta det slutgiltiga beslutet om utbetalningen, berättar Liljegren. 
Men Gunno sa ifrån och gick inte med på någon utbetalning.

– Varför då?
– Ja, det vet ju bara dom två. Exakt vad Jennekvist rapporterade 

vet ju inte jag. Men det är väl rimligt att anta att Gunno ansåg att 
länskriminalen gått för långt genom att låta en av sina infiltratörer 
sitta häktad i fem veckor. Eller att Gunno inte ville kännas vid den 
här historien, och därmed inte ville ha sitt namn på något papper 
som rörde den.

Därmed försattes Olle Liljegren i en väldigt konstig situation. Pe-
ter Rätz utgick ju ifrån att hans hanterare som vanligt skulle komma 
med hans ersättning. Och när han fick reda på att han inte skulle 
få en krona från polisen, inte ens det han själv lagt ut, så gick han 
naturligtvis i taket.

– Det slutade med att jag betalade Peter privat. Gav honom 25 000 
kronor av mina privata medel, berättar Olle Liljegren.

– Fick Jennekvist och dina andra chefer veta det?
– Ja, så in i helvete. Jag klargjorde ju att så här kunde vi ju inte 

behandla en av våra främsta agenter och att jag nu hade gjort rätt 
för både mig och myndigheten genom att betala honom med privata 
pengar. Samtidigt kan jag förstå Jennekvist. Han kan ju inte gå emot 
Gunnos beslut, även om han själv vill. Så det bli ju ett moment 22 för 
oss. Och lösningen blev att jag då betalade det hela privat.

– Var det egentligen så lämpligt att köra tillbaka Polon in till city 
och parkera den bredvid den där bensinmacken, när ni misstänkte 
att den kunde flyga i luften när som helst?

– Nej, men det fanns ju inget alternativ i det läget, säger Olle Lilje-
gren.

– Hade det inte varit mer ansvarsfullt att blåsa av alltihop när ni 
hittade bomben?

– Kanske det. I någon mening gjorde vi ju det genom att vi age-
rade som vi gjorde.

Hanteraren_2korr.indd   310 08-09-23   10.38.54



311

Uppdrag: Mörda båda

– Förstod jag dig rätt, att länskrimchefen Jennekvist tog beslutet 
att ni skulle agera så att risken var överhängande att privatpersonen 
Peter Rätz skulle bli häktad, trots att han bara gjort vad ni på läns-
krim kommit fram till att han skulle göra?

– Ja.
– Vad har du som styrker det här? Det är ju bara något som du 

påstår. Det kan ju vara du och några andra som ställt till det hela på 
eget bevåg, utan att ha förankrat det uppåt.

– Då hade vi direkt blivit avstängda, i samma sekund som det 
kommit till polisledningens kännedom att vi agerat så att vår infiltra-
tör suttit häktad i fem veckor, säger Liljegren. Vi hade därefter blivit 
anmälda för grovt tjänstefel och aldrig mer varit aktuella för att ar-
beta med informatörer och infiltratörer, antingen vi blivit fällda eller 
inte. Det är ju en tjänsteuppgift som är förbehållet särskilt lämpade 
polismän.

Istället blev Olle Liljegren några månader senare, 1 september 2001, 
befordrad till ställföreträdande sektionschef vid länskriminalen. 
Den som fattade beslutet om hans befordran var länskriminalens 
chef, polisöverintendent Leif Jennekvist. 

Den 15 februari 2002 blir Liljegren en av de fyra som utses till 
avdelningschefer för de speciella KILO-divisionerna. Vilket är spe-
cialstyrkor med civila poliser som ska användas vid till exempel 
kravaller eller andra speciellt dramatiska situationer. Beslutsfattare, 
polisöverintendent Leif Jennekvist. 

1 maj 2002, mindre än ett år efter den här händelsen, befordras 
Olle Liljegren vid 33 års ålder till kriminalkommissarie vid under-
rättelsetjänsten vid länskrim i Stockholm. Beslutsfattare, polisöver-
intendent Leif Jennekvist.

Samtliga tillsättningar har i enlighet med gällande regelverk och 
praxis utlysts och sökts av ett antal polismän, och tillsättningarna av 
Olle Liljegren har skett i samverkan med den fackliga organisationen 
Polisförbundet. Förbundets representanter blev dock inte informe-
rade om vad Liljegren egentligen arbetat med. 
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– Vad är det som säger att det här Bandidosgänget hade försökt ge-
nomföra det här om inte ni hade instruerat och bejakat att Peter 
skulle agera som han gjorde? frågar jag Liljegren. 

– Det kan ju ingen veta. Men på något sätt hade de väl utfört det 
beordrade dubbelmordet.

– Så summa summarum, ni fick tag i några vapen, ingen blev 
dömd och du fick punga ut med 25 000 privat. Inte en speciellt 
lyckad operation med andra ord.

– Jodå, sannolikt räddade vi ju livet på två personer. I varje fall 
tills vidare. Och slutet på det hela blev att Peter fick en statushöjning 
inom kriminella kretsar, som den som alltid är smartare än polisen. 
Och sedan lyckades han få dom andra i Bandidosklubben med på att 
det var fel från början att dom här killarna skulle mördas. Därmed 
lämnade nästan alla klubben och den upplöstes. Det, om något, är 
bra brottsförebyggande arbete.
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