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 Fokus på polisens kris i dagens kvällsöppet med Ekdal! 

 Dagens kvällsöppet på TV4, 22.40 ägnas åt kritikstormen och misstroendet mot den svenska polisen. 
Och detta är bra! Mycket bra! Ju mer som kommer fram om polisens tveksamma policies och arbetssätt, ju 
närmare kommer också bikerkulturen upprättelse. För vår upprättelse går över ett minskat förtroende och en 
ökad misstro mot vad polisen uttalar och väljer att arbeta emot! 

Är det förresten någon mer än jag som uppmärksammat Lasse Wierups totala tystnad under hela mediadrevet 
mot polisen? Inte en kritisk stavelse har kommit från hans penna, inte ett ont ord har yttrats om polisen från 
hans sida. Intressant, med tanke på hans rykte såsom grävande journalist att han när polisen står i fokus och 
kritiseras inte bidrar med en enda skrivelse. Kritisk granskning av bara en sida är inte vare sig granskande eller 
grävande journalistik. Det är uteslutande propaganda och partsinlaga! Det är bara att hoppas alla yrkeskollegor 
uppmärksammar Wierups inaktivitet när det gäller polisen och nu ställda inför uppenbara fakta också inser att 
han ej är en objektiv journalist utan blott en underhuggare, en spökskrivare anställd för att författa någon 
annans utsaga. 

Nåja, ledhundar brukar följa husse. Vovv! Vovv!

Källa: http://www.tv4.se/1.1268262/2009/10/13/svenska_polisen_i_standig_kris 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

                                          

Läbbiga Skogen´s MC överklagar avslaget på serveringstillstånd till länsrätten
Publicerad: 2009-10-14

Läbbiga Skogen vägrar acceptera ett nej från kommunen gällande serveringstillstånd för klubbens 20-
årsjubileum den 30/10--1/11. Polisen ogillade tillståndet på grund av att medlemmar förekom i 
polisutredningar och register varvid kommunen inte var sen att hänga på tåget och besluta om avslag för 
serveringstillstånd.

Läbbiga Skogen väljer nu att ta strid för tillståndet och överklagar kommunens beslut för överprövning i 
Länsrätten där klubben hoppas på en sakligare bedömning. De hävdar att avslaget har politiska motiv och inte 
grundar sig på en saklig bedömning av klubben eller utefter den ordning under vilka tidigare fester avhållits. 
Vidare, hävdar Läbbiga Skogen att deras "verksamhet används som en bricka i ett politiskt spel, där ett drev 
pågår mot kriminella motorcykelligor och där polisen ropar efter större resurser".

http://www.tv4.se/1.1268262/2009/10/13/svenska_polisen_i_standig_kris
http://www.labbiga.com/main.htm


Ja, vad ska man säga mer än att Läbbiga Skogen har helt rätt i allt de säger och hävdar! Visst, avslaget är 
självklart helt betingat av politiska orsaker och visst används varje mc-klubb idag såsom en bricka och ett 
slagträ i debatten av polismakten för att ständigt vinna mer resurser. Men detta har ni ju redan pekat ut så 
Payback säger bara: Stå på er och vik er aldrig! Och till andra: Stöd Läbbiga Skogen och deras kamp mot 
övertramp och trakasserier från polismyndigheterna genom att vika festhelgen för ett besök hos Läbbiga 
Skogen!

Källa: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5095776 

Relaterat material: http://www.payback.name/#raden 
                          http://www.labbiga.com/main.htm 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Poliser begår inget brott genom att vara medlem i en mc-klubb
Publicerad: 2009-10-14

Den polisman som först var medlem i Sea Eagle MC och därpå i Veteran MC begick ingen brottslig handling! 
Därför kommer han inte heller att drabbas av några disciplinära åtgärder. Att han hädanefter inte får jobba 
utomhus utan skall sadla om till inre tjänst skall därför inte ses som en disciplinär åtgärd även om den "råkar" 
sammanfalla i tid!? När samma sak drabbar barn brukar det dock kallas utegångsförbud!

I Sverige har vi något som kallas grundlagsskyddad föreningsfrihet. Något som polisen aldrig tidigare 
respekterat när det gäller mc-klubbarnas rätt att existera och därför inte heller nu känner till när det kommer till 
att pröva en av deras egna. Det är inget brott att vara med i en  förening i Sverige! Rotary, golfklubbar (fast 
golklubbar borde ta mej fan vara förbjudna) eller mc-klubbar. Det kvittar lika. 

Den ansvariga för utredningen kring polismannen var polisens chefjurist Mårten Unbeck. Unbeck har även 
anmält polismästaren i södra Skåne, Håkan Jarborg Eriksson till länspolismästaren för att det tog sju månader 
innan polismästaren genomförde ett så kallat säkerhetssamtal med den f.d mc-klubbsmedlemmen! Nu får 
polismästaren i sin tur kritik från länspolismästaren. Jaja. Sammanhållningen sviktar betänkligt inom 
poliskåren. Först planterar Rikskrim falska uppgifter hos Stockholmspolisen som genast läcker desamma till 
Expressen och nu anmäler polisens chefsjurist polismästaren. Tecken på att polisen känner sig allt mer pressad.

Källor: http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article557769/Inget-straff-for-polisman-i-mc-gang.html
          http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article557770/Polismastare-far-skarp-kritik.html 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Svenska poliser är inget annat än fantsilösa copycats!
Publicerad 2009-10-14

Svenska polismän är exempel på barn som inte fått tillräcklig uppmärksamhet av sina föräldrar när de var små. 
Det måste vara anledningen till att de så hett åtrår att stå i rampljuset som vuxen. Magnus Fornell, operativ 
chef vid Skånepolisens bedrägerirotel har fått det "hedervärda" uppdraget att vara polisens trollkarl. Han skall 
försöka tala sig varm om att mc-klubbarna rekryterar barn, ungdomar och handikappade runt om i Skåne att 
utföra kortbedrägerier. Allt utan att ha ens den ringaste lilla vita kanin att trolla fram ur trollerihatten.
"Enligt honom är mc-gängen och två beryktade kriminella falanger i Malmö några av de stora aktörerna i 
kortkaparbranschen", skriver Helsingborgs Dagblad. Genom att HD begagnar sig av uttrycket enligt honom 
distanserar de sig dock från uttalandet och låter det vara polisens eget påstående.

Ett ynka litet fall har polisen att stödja sig på i detta fall. En huvudman och två ungdomar 19 och 22 år gamla 
dömdes nyligen för brott. Detta är polisens bevis för att organiserade ligor skulle syssla med kortkapning, och 
då däribland mc-klubbar. Patetiskt!

Polisen brottas med allt uppenbarare interna problem och har på sistone fått utstå allt hårdare kritik för sina 
arbetsmetoder. Detta nya fall av anklagelser skall därför ses i ljuset av detta, som ett desperat försök att 

http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article557770/Polismastare-far-skarp-kritik.html
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article557769/Inget-straff-for-polisman-i-mc-gang.html
http://www.labbiga.com/main.htm
http://www.payback.name/#raden
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5095776


återvinna förtroendet och vända opinionens blickar bort från polisens verksamhet. Det är ju ett gammalt 
beprövat trick. Att plocka fram mc-gängsmonstret ur garderoben för att skrämma barnen. Men det kommer inte 
att fungera så denna gång. Denna gång har polisen kapitalt misslyckats med att avstyra det förmodligen största 
värderånet i svensk historia och genom sina insatser i samband med gripandet av Johan Liljeqvist faktiskt 
dödat Johan. Något ingen vågar ta i sin mun bara för att det gäller polisen. Men så är faktum. 13-15 man, 
uppgifterna går här isär, har genom sitt ingripande faktiskt mördat grabben. Detta är faktum!! Visst är svensk 
polis tuff. 15 mot 1 är väl fair play, eller?

För att återvända till kortkapningen var väl beskyllningen att mc-klubbar skulle använda 
förståndshandikappade för att begå brott högst väntad. När mc-förföljelsen startade hade vi experter från 
Canada på besök och föreläste. Allt som polisen i alla år beskyllt mc-klubbar för importerades direkt ifrån 
Yves Lavigne. Ord för ord, betydelse för betydelse. Idag står istället den danska polisen som förebild för den 
svenska. För detta är inget nytt. Redan i maj i år lanserade den danska polisen samma anklagelse. Det tog bara 
ett knappt halvår för svensk polis att fatta skrivningarna och omsätta dom till lämplig svensk brottslighet. När 
det gäller seriemördare kallas en sådan person som kopierar andras brott för copycat och det är ett epitet som 
väl stämmer in på polisens förlagekopiering. En ytterst fantasilös copycat utan en enda, egen, originell tanke.
Källa: Skånska Dagbladet-artikel
           http://hd.se/skane/2009/10/14/foerstaandshandikappade-ungdomar-i/ 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.222014-kraver-ansvar-for-sonens-dod 

Relaterad artikel: http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/235897-kriminella-gang-rekryterar-efterbli 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

"Häxprocesser i Sverige"
Publicerad 2009-10-13

Nu börjar det röra på sig ute i Bikersverige. En alldeles utmärkt artikel om Häxprocesser i Sverige bidrar Cai 
och Göran från Särimner MC, Cathrineholm, med. Payback har lagt upp den som ett pressmeddelande på 
Newsdesk då den är för lång att publiceras här. Klicka på nedanstående länk och läs!

Nu när Särimnergrabbarna gåt i bräschen och visat hur det skall se ut så hoppas jag övriga bikersverige följer 
efter. Skicka in artiklar, genmälen/kommentarer på anklagelser, festreportage, bikerbrudbilder eller vad än ni 
tycker borde publiceras på Payback! Låt oss tillsammans hjälpas åt att skapa vår egen bikerpolitiska tidning på 
nätet! 

Sänd allt material till: peter@payback.name 

Källa/Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haexprocesser-i-sverige-329276 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Hells Angels, trendsättare och modeikoner?
Publicerad: 2009-10-13

Klang.blogg lanserar idag, under rubriken: Inspiration-Hells Angels ett bikerkoncept: 
"Lädertrenden är här för att stanna, iaf ett par säsonger till. Dagens inspirationskälla är bikern eller  
motorcyklisten goes high fashion. I ett läderställ signerat Gareth Pugh och Givenchy kan det knappast bli mer  
farligt..."

Jag vet inte hur man skall kommentera detta mer än att det som för Svenssons och Wannabees är ett temporärt 
mode och en trend, är för bikers ett bestående inslag i vardagen. Okänsligt för tider och trender. Ty kläderna är 
för bikern vem och vad man är!

Källa: http://klang.blogg.se/2009/october/inspiration-hells-angels.html 

http://klang.blogg.se/2009/october/inspiration-hells-angels.html
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haexprocesser-i-sverige-329276
mailto:peter@payback.name
http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/235897-kriminella-gang-rekryterar-efterbli
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.222014-kraver-ansvar-for-sonens-dod
http://hd.se/skane/2009/10/14/foerstaandshandikappade-ungdomar-i/
http://www.skd.se/article/20091013/NYHETER/910139994/0/*/*/MALMO/kortkapare-rekryterar-pa-landet
http://www.skd.se/article/20091013/NYHETER/910139994/0/*/*/MALMO/kortkapare-rekryterar-pa-landet


Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

En osedvanligt löjlig och raljerande liten artikel om Änglar och Banditer!
Publicerad: 209-10-12

En ovanligt löjlig liten artikel publiceras idag på Östersundsposten idag under rubriken: "Helvetesänglar med 
prostatacancer". Artikeln är författad av Jens Ganman och publiceras under rubriken Kultur/Nöje, Krönika.
Krönikören raljerar kring 1 %-klubbar, intresseföreningar, att stå utanför samhället, och kring att gå i en egen, 
rebellisk liten fil!? Och fäller också följande idiotiska frågeställning och kommentar : Kan man vara mc-
åkande bandit med sjukpenning och samtidigt ”stå utanför samhället”? samt Och även en helvetesängel som 
får diabetes eller prostatacancer vill ju ha bra och billig sjukvård i slutändan. 

Den danske författaren Peter Höeg uttrycker sig som följer när det gäller att skriva om främmande kulturer och 
kulturfenomen: "Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att  
be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket."

Payback håller helt och fullt med: Förstår du inte en kultur så behöver du ju inte avslöja din okunnighet med 
korkade uttalanden. Håll dig till att skriva tillrättalagda små kommentarer kring oviktiga svenska deckare 
såsom övriga kultureliten gör. Försök inte göra dig ett namn på att raljera kring statligt godkända, 
opportunistiska åsikter!

Ge rent ut sagt fan i att kommentera kulturer du inte har den blekaste kunskap om, än mindre levt i, flyttar in i, 
blivit tåld som gäst eller lärt dig första språket som Peter Höeg ovan beskriver som den enda metoden i att rätt 
kunna beskriva en kultur, dess själva drivkrafter och mekanismer.

 Källa: http://op.se/kulturnoje/kronikor/jensganman/1.1428550 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Läbbiga Skogen`S MC nästa offer i raden för polistrakasseringar
Publicerad: 2009-10-12

Nästa offer i den långa raden för polisförföljelser är Läbbiga Skogen`s MC. Kommunstyrelsen vägrar ge 
klubben alkoholtillstånd för klubbens 20-årsjubileum under Allhelgonahelgen. Kommunstyrelsen hänvisar till 
att polisen avstyrkt serveringstillstånd under förevändning att styrelseledamöter i klubben förekommer i 
polisens brottsutredningar och register.

Polisen borde sluta kasta pil i kuvösen och sopa rent framför sin egen dörr. Med alla de kvinnomisshandlare, 
barnmisshandlare och pedofiler som besudlar denna kår så borde de förhålla sig väldigt tysta och inte klanka 
på andra organisationer och deras förekomst i brottsregister! Alla föreningar, utan undantag, har säkert 
personer som förekommer i både brottsutredningar och register. Så vem är polisen att sätta sig till doms över 
just mc-klubbarna? Har ni tänkt att göra samma grundliga kontroll i framtiden när företagarföreningar, Rotary 
och handelsföreningar kräver serveringstillstånd? Självklart, kommer ni inte det. Det skulle ni aldrig våga. För 
det skulle riskera att framkalla ett ramaskri i media. Journalister skulle trampa ner varandra i ivern att få stå 
först i kön och gasta om övergrepp. Och, samma åtgärd riktad mot dessa föreningar skulle ju kunna reducera 
budgeten då de besitter makt att även påverka politiker. Så, nej det skulle polisen aldrig våga. Men ge sig på 
mc-klubbar utan stöd i media och bland politiker vågar de. Och, det kanske inte är så förvånande heller. För 
vad är att slå på en röstlös, egentligen? Jo, det är att slå på den svagare och försvarslösa. En handling likställd 
med barn- och kvinomisshandel som ju är något som poliser tycks gilla att utöva!

För en rättvisare och positivare bild gå in på klubbens hemsida och spana samtidigt in klubbens inbjudan till 
jubileumsfesten. Se:http://www.labbiga.com/main.htm

Källa: http://www.sr.se/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3161673
         http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=4929941

http://www.labbiga.com/main.htm
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=4929941
http://www.sr.se/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3161673
http://op.se/kulturnoje/kronikor/jensganman/1.1428550


         http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5093801

Relaterad artikel: http://www.payback.name/#fokus 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Ett väldigt viktigt genombrott för bikerkulturen! 
Publicerad: 2009-10-11

Att informationen kring Nättidningen Paybacks utgivningsbevis och att alla källor därigenom är skyddade 
enligt Yttrandefrihetslagen verkar nu har spridit sig. För första gången vågar nu en utomstående träda fram  
och vittna om polisens hotmetoder! Häromdagen kom det ett brev från en fastighetsägare i mellersta Sverige...
Äntligen har vi fått det skydd som gör att vanligt folk kan ge sig till känna och berätta om polisens 
arbetsmetoder. Vi står inte längre ensamma på barrikaderna och kämpar. Nu kommer även vanligt folk fram ur 
skuggorna och vittnar om storleken och karaktären på förföljelserna mot bikerkulturen. Vi är på väg mot att få 
upprättelse även om vägen framöver är lång, krokig och stenbelagd. Men den leder likväl framåt ty detta är ett 
genombrott vars betydelse inte kan överskattas!

Läs hela brevet genom att klicka på länken nedan.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fastighetsaegare-vittnar-om-polisens-hotmetoder-
327255 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

                                  

Ja, Payback publicerar bilder på bikerbabes samt festreportage
Publicerad 2009-10-10

Då nättidningen Payback har fått ett antal förfrågningar rörande om Payback publicerar bilder från mc-fester 
eller på bikerbabes så anser jag det är bättre att här och nu utveckla Paybacks policy i frågan.

Fester. Ja, vi publicerar enkla festreportage då det ger en positiv bild på bikerkulturen. Skicka ett par 
representativa bilder från festen samt skriv ett par rader så publicerar Payback det gärna. 

Bikerbrudar. Ja, vi publicerar bilder på bikerbrudar. Lättklädda, sexiga eller nakna. Håller tjejerna dessutom 
upp en skylt med exempelvis Stöd Payback på ökar publiceringsbenägenheten väsentligt. Inskickade bilder 
kommer att användas för att illustrera lämpliga artiklar, såsom bilden ovan. Alla sätt att stödja Paybacks arbete 
är välkomna och vem gillar inte bikerbabes? Sänd reportage och bilder till peter@payback.name 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Fienden har många skepnader...
Publicerad: 2009-10-10

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5093801
mailto:peter@payback.name
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fastighetsaegare-vittnar-om-polisens-hotmetoder-327255
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http://www.payback.name/#fokus


För att kunna bekämpa dina fiender måste du också känna till deras existens, organisation, målsättning och 
arbetsinriktning. Därför publicerar Payback, en gång och aldrig mer, informationen om nedanstående 
organisation: 

Fienden har många skepnader och kan anta många olika former. En av de absolut äldsta  fiender som 
bikerrörelsen äger är IOMGIA, International Outlaw Motorcycle Gang Investigators Association, som startade 
upp sin verksamhet redan 1974 i San Diego, Californien. Medlemmarna utgörs av federala, statliga och lokala 
brottsbekämpare och organisationen har fokus på utbildning med en uttalad målsättning att förbättra 
utredningsfärdigheteroch informationsutväxling mellan medlemmarna.
En mångårig medlem är Peter Tjäder. En mycket känd polisprofil för oss boende i Skåne. Han har länge tillhört 
de mest högljudda och smutskastande kritkerna och stigmatiserarna av bikerrörelsen. En annan nordisk profil, 
som även sitter i styrelsen för IOMGIA, är Jon Langmoen, National Crime Investigative Service, Norway. 

Källa: https://www.iomgia.net/index.php 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Är MC Sweden, Norrköping årets svenska bikerklubb?
Publicerad 2009-10-09

En intervju med Rikspolischefen Bengt Svensson i dagens NT inleds med stycket: "Rikspolischefen Bengt 
Svensson är lika diplomatisk som trevlig när jag träffar honom i Stockholm. Ändå går det inte att ta miste på 
hans besvikelse över utvecklingen i Norrköping. Hur kommunen löste ut MC Sweden (gamla Topside) från 
lokalen i Åby i förtid för en kvarts miljon - bara för att få se samma klubb flytta in i stan istället".
Lite längre ner i artikeln står följande att läsa: "Annars har han bara gott att säga om samarbetet mot 
kriminaliteten i Östergötland". Det ger verkligen resultat! Vilka då får man fråga? 

Vi har alla olika mått att mäta framgång efter. Vad Rikspolischefen syftar på i ovanstående artikel låter han 
förbli okänt. Svepande beröm uttalas på samma sätt som svepande anklagelser mot mc-kulturen. Det preciseras 
inte, det är bara något vagt i ett dimhöljt land. En figur eller formation som lever fördolt tills det lockas ut ur 
dimman, förklaras och därigenom får en fast, synlig och fattbar kontur.

Bengt Svensson relaterar också ovan till händelsen när MC Sweden glatt tog emot den kommunala checken för 
att lämna den gamla klubbkåken och därefter använda kapitalet till att skaffa sig en lokal i centrala Norrköping, 
nästan granne med polisen. Detta är ett exempel på ett rent makalöst, fräck tilltag som i Paybacks bok torde 
ligga väldigt väl till i en omröstning om årets svenska bikerklubb. Det är en dagligen, ytterst synlig utmaning 
som polisen svårligen kan glömma då de varenda jävla dag tvingas köra förbi MC Swedens klubbkåk. Snyggt 
jobbat, grabbar!!

Vad anser ni ute i Sverige? Har MC Sweden, igenom den ovan beskrivna aktionen, gjort sig förtjänta av 
epitetet årets svenska bikerklubb? Eller finns det någon annan bikerklubb som ni anser bättre förtjänat en sådan 
utmärkelse? Skicka in förslag och motivering på årets svenska bikerklubb till:
peter@payback.name 

Källa: http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=5561306 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige
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Payback efterlyser ökad läsar- och medlemsaktivitet!
Publicerad: 2009-10-09

Förföljelserna i media och från polismakten ökar alltmer i styrka och antal och får alltmer absurda inslag. Detta 
får självklart inte försiggå ostraffat. It`s Payback time!!

Nättidningen Payback är ABATE Sveriges officiella nättidning och samtidigt den första bikerpolitiska 
dagstidningen på nätet. Paybacks uppgift kan sägas vara att informera om allt som händer och berör 
bikervärlden. Att skriva om nya lagar, förordningar och rapporter som framläggs, som på olika vis berör mc-
kulturen. Men också att rent bikerpolitiskt skildra och besvara olika artiklar, politiska utspel samt polisens 
olika handlingar och uttalanden. Vidare att författa artiklar och skrivelser i avsikt att sprida korrekt information 
om bikerkulturen och dess olika företeelser samt i avsikt att faktiskt förändra allmänhetens och 
samhällsbärarnas syn på bikervärlden.

Men, aktiviteten bland alla er därute som läser Payback och delar de värderingar och synsätt som genomsyrar 
Paybacks skrivelser, är för låg. Mitt ibland Paybacks skrivelser behövs också nytt friskt blod. Med detta 
uttrycket menar jag inte riktigt detsamma som Greve Dracula. Jag syftar på att ni läsare ger ett mer aktivt 
bidrag till tidningens mångfald genom att skicka in debattinlägg, kortare funderingar eller frågor. Med ett annat 
ord: Alla som har någonting att säga och skriva rörande bikervärlden och alla företeelser runt omkring denna, 
såsom förföljelser och trakasserier av enskilda bikers eller bikerklubbar eller information av allmänintresse, 
uppmanas härmed att inkomma med skrivelser. 

Och alla ni klubbar och enskilda bikers, som känner att ni blivit orättvist bemötta eller utpekade, i media eller 
av polisen, skriv ihop några rader eller en lång skrivelse och skicka in till Payback. Allt från  långa artiklar till 
korta tillrättaläggande eller förklaringar - mejla till: peter@payback.name  Låt oss hjälpas åt att göra 
nättidningen Payback till alla bikers egen dagstidning!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Stockholmspolisen bedömer sitt arbete som framgångsrikt, effektivt och offensivt!?
Publicerad 2009-10-08

Länskriminalens chef i Stockholm, Margaretha Linderoth, bedömer länskriminalens satsningar mot den 
organiserade brottsligheten som ”framgångsrik, effektiv och offensiv”! Hon anser dock att det är svårt att mäta 
framgångarna då antalet fällande domar säger ingenting säger om hur många brott polisen lyckats beivra eller 
förebygga!? Hon uppger vidare att många av de fall som polisen bedömer vara uppklarade inte ens leder till 
åtal.

En av aktionsgruppernas chefer skriver dock i en rapport till Brå att det saknas en”tydlig och 
myndighetsgemensam metodutveckling”. Vidare pekar han på "bristen på klara direktiv för hur arbetet 
egentligen ska gå till. Det finns inte heller någon gemensam definition av vad organiserad brottslighet 
egentligen är, vilket gör kampen mot den ineffektiv. Att domstolarna mycket sällan tar hänsyn till att de 
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personer som döms är delaktiga i kriminella nätverk, vilket enligt lagen skulle kunna leda till längre straff, 
upplevs också som ett problem bland poliserna.

Vad finns det då för olika polisgrupper i Stockholmsområdet som jobbar specifikt mot den organiserade 
brottsligheten?
- Länskriminalens utredning, span-, narkotika och underrättelserotlar arbetar i princip uteslutande mot den 
organiserade brottsligheten. 
- Särskilda gäng insatser, SGI, har fokus på Södertörn och ingår numera i ett EU-finansierat projekt för hur 
man ska arbeta mot den organiserade brottsligheten.
- Nova, projekt inom länskriminalen. Jobbar huvudsakligen på fältet med att kartlägga och ”störa” kända 
kriminella och de unga personer som befinner sig i ”svansen”.
- Aktionsgrupp Stockholm, del av nationell GOB-satsning sedan den 1 september. I Stockholm ska 30 personer 
uteslutande arbeta med utredningar kopplade till organiserad brottslighet. Resurserna ska kunna användas över 
hela Sverige där totalt 200 personer ingår. GOB-grupperna leds av ett operativt råd bestående av sexton olika 
myndigheter.

Vad har då Payback att säga angående polismännens uttalande ovan? Antalet lagförda och fällande domar är 
alltid själva måttet på hur framgångsrikt ett polisarbetet egentligen är. Kan du inte som polis leda ett fall till en 
fällande dom är det ett synligt bevis på att du misslyckats i ditt arbete och att själva insatsen varit såväl 
resultat- som meningslös! Målet med alla polisiära satsningar de senaste åren har också i förväg preciserats 
vara att lagföra individer. Ett lågt resultat på denna punkten kan därför inte heller pratas bort. Ett misslyckande 
är och förblir ett misslyckande! Vadmera: Fall som inte ens leder till åtal är inte bara ett misslyckande utan 
även ett kapitalt misslyckande då du inte ens förmått presentera bevis nog för att leda fallet till ett åtal.
Vad sedan gäller diskussionen om en oklar definition över vad som avses med organiserad brottslighet och att 
domstolarna inte tar hänsyn till att personer som döms är medlemmar i kriminella gäng är situationen en annan. 
Domstolarna är separerade från polisväsendet och har att ta hänsyn till andra faktorer. Här kommer frågan upp 
vad som är en kriminell organisation och vad som är enskilda medlemmars kriminalitet. Domstolarna ställer 
sig inte bakom polisens bedömning att till exempel mc-klubbarna är kriminella organisationer utan har ett 
flertal gånger uttalat att för att klubbarna som sådana inte är några kriminella organisationer, "det finns det  
inga som helst former av bevis för"!

Slutligen är inte polisen klar över vad som avses med en kriminell organisation hur kan polisen då ens bedriva 
arbetet med en satsning mot grov organiserad brottslighet? Hur vet ni vem och vilka ni ska arbeta emot? Skriver 
ni månne lappar med namn på organisationer och klistrar på ett bord och sedan låter snurra en flaska? Och den 
flaskan pekar på är dagens brottsling, eller? Med tanke på hur arbetet mot mc-klubbarna alltid bedrivits skulle 
jag personligen inte bli ett dyft förvånad om detta var den brukliga formen av sedvanligt och metodiskt riktat 
och utfört polisarbete! Det skulle onekligen förklara väldigt mycket!

Källa: http://www.dn.se/sthlm/polis-grov-brottslighet-1.969775 

Relaterad artikel: http://www.payback.name/20093.html#stockholm

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Opportunisten Bodström missar aldrig en chans!
Publicerad 2009-10-08

På den tiden Thomas Bodström var fotbollspelare i AIK satte han inte många baljor men på gamla dar´har han 
bättrat sig. Idag missar han aldrig en chans att glänsa!

Efter att i många år gjort försvarandet av Sveriges polismyndigheter och deras arbetsmetoder till närmast en 
religion vänder han förtjänstfullt kappan efter vinden när han känner att hasn farkost börjar kantra. Opinionen 
har svängt dramatiskt efter helikopterrånet och den senaste tiden har framförallt Dagens Nyheter skrivit en 
mängd poliskritiska artiklar.

Då visar sig plötsligt Bodström vara en dribbler av hög klass. Han gör finter han aldrig skulle kunnat drömma 
om som aktiv fotbollspelare och byter fot mitt i steget. Idag föreslår han på sin blogg att det ska införas "en 
särskild myndighet som ska handlägga ärenden som rör misstankar mot poliser och åklagare".
Dock undviker han fortfarande skickligt försvarets gillrade offsidefälla genom att lägga in Brasklappen: "Det  
handlar egentligen inte om huruvida det nuvarande systemet fungerar eller inte, utan poängen är att stärka 
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allmänhetens förtroende". 

Det kunde ju blivit för mycket för en gammal polisvurmare att direkt kritisera polisen. Då är det bättre att 
hänvisa till gamla förslag bara när det börjar blåsa emot och ändå försöka behålla sin popularitet bland alla de 
som trots allt älskar vindflöjlar och inte kan se fördelen med män som vågar stå rakryggat upp för sin sak även 
när hela världen gör uppror och det blåser kraftigt emot.

Källa: http://www.bodstromsamhallet.se/2009/10/fristaende-myndighet-som-har-tillsyn.html 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Grova brott ska inte längre preskriberas
Publiceras: 2009-10-08

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att preskriptionstiden för grova brott avskaffas. Idag gäller exempelvis 
25 års preskriptionstid för mord. Brotten som kommer att undantas från perskription är mord, andra brott som 
kan ge livstids fängelse, folkmord, folkrättsmord och grova terroristbrott.  Även försök till mord, dråp, 
folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas enligt förslaget från preskription.
Den nya lagen föreslås få en retroaktiv verkan, det vill säga att den även kommer att omfatta brottslighet, av 
ovanstående typ ,som redan begåtts.  

Förbättrad DNA-teknik har medfört bättre möjlighet att utreda äldre brott varför regeringen också föreslår att 
spår från brott skall sparas i 70 år istället för dagens bestämmelser om 30 år.

Källa: http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.220093-grova-brott-ska-inte-preskriberas 
           http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133237 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

JK Göran Lambertz sparkas och Anna Skarhed blir ny justitiekansler
Publicerad 2009-10-08

Justitiekanslern Göran Lambertz, som i många fall  bland annat rörande införandet av integritetskränkande 
lagar uttalat öppen kritik sparkas och får i framtiden besätta en undanskymd plats som en av 16 justitieråd i 
Högsta Domstolen.
Ny Justitiekansler blir istället Anna Skarhed, idag justieråd, som tillträder sin nya befattning den 7 december 
2009.
Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133167 
           http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133159 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Angående Stockholmsprogrammet 
Publicerad 2009-10-08

Irlands Ja till EU:s Lissabonfördrag öppnade dörren för ett ökat polissamarbete inom EU. Den svenska 
regeringen har avhållit ett 20-tal möten i september såsom EU:s orförandeland. Syftet med mötena har varit att 
dra upp riktlinjer bland annat för det rättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsländer, 5 år framåt. I slutet av 
oktober beräknas regeringen lägga fram sitt utkast till programmet. 

EU-kommissionen presenterade i juni ett förslag som fick hård kritik för att det hotade den personliga 
integriteten. Bland idéerna som sågades fanns också "utökat informationsutbyte om kriminella mellan 
medlemsländerna". När nu Irland tackat ja till Lissabonfördraget öppnas helt nya möjligheter på grundval av 
att den vetorätt som medlemsländerna tidigare haft totalt slopas om fördraget går igenom. Kvalificerad 

http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133159
http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133167
http://www.regeringen.se/sb/d/12269/a/133237
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.220093-grova-brott-ska-inte-preskriberas
http://www.bodstromsamhallet.se/2009/10/fristaende-myndighet-som-har-tillsyn.html


majoritet kommer att räcka i framtiden.

Det färdiga Stockholmsprogrammet kan därför komma att innefatta betydligt mer långtgående förslag om 
polissamarbete än EU-kommissionens tidigare. Regeringen driver dock samtidigt frågan om att stärka den 
personliga integriteten. Hur de nu avser att jämka ihop dessa motstridiga intressen är dock för mig höljt i 
dunkel!

Vad exakt är då Stockholmsprogrammet? Programmet kan sägas vara en programförklaring innehållande 
riktlinjer för den politik, på bland annat det rättsliga området, som medlemsländerna avses föra fram till 2014. 
En mer konkret handlingsplan hur det allmänt hållna Stockholmsprogrammet därefter skall omvandlas till 
konkreta rättsakter avses läggas fram under det spanska ordförandeskapet under nästkommande halvår.
Förslag programmet troligen kommer att innehålla avser bland annat att införa automatiska gränskontroller 
med fingeravtryck för EU-medborgare samt att stärka den europeiska brottsmyndigheten Europol samt att öka 
samarbetet mellan myndigheten och åklagarsamarbetet Eurojust och gränskontrollbyrån Frontex. 

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3610705.svd 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Bakslag för Thomas Möller i Länsrätten
Publicerad: 2009-10-07

Thomas Möller förlorade i Länsrätten målet mot Skatteverket. Enligt domen döms Möller för att ha undanhållit 
ett belopp på 4 miljoner kronor från beskattning, pengar som han uppges ha förtjänat på näringsverksamhet. 
Möller skall dessutom enligt domen ha underlåtit att redovisa inkomst av kapital samt skattepliktig 
förmögenhet."Länsrätten ger Skatteverket rätt att kräva Möller på skattetillägg, men beloppet framgår inte av 
domen". 

Möller uppges, i artikeln i Helsingborgs Dagblad, därigenom ha förlorat striden mot Skatteverket. Inget kan 
vara felaktigare. Länsrätten är första instans att döma i saken, inte sista. Det återstår två instanser till att 
överklaga målet till och dessa består av allt kunnigare expertis. Så, ett slag må ha förlorats men sällan kriget! 
Bikers blir närmast alltid fällda i första instans för att sedan få sina straff lindrade alternativt eliminerade i högre 
instans där mer erfarna och kunniga juridiska experter granskar fakta i målet.

Möller har hela tiden hävdat att han inte bedrivit näringsverksamhet samt att han inte själv disponerade 
pengarna på samtliga sina bankkonton. Vidare har Möller hävdat att han agerat bulvan åt en annan person och 
att han levt på arv, spelvinster och sparat kapital. Nu är det upp till Skatteverket att bevisa att så inte varit fallet 
inför Kammarrätten och dess bättre utbildade experter. Så kampen går vidare. Inget har egentligen hänt och ett 
bakslag är ett bakslag och inget nederlag!

För vidare information se nedanstående länkar där Thomas Möller själv förklarar händelseförloppet i ärendet.
Källa: http://hd.se/inrikes/2009/10/07/exledare-foer-ha-foerlorar/ 

Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-media-och-allmaenhet-
fraan-thomas-moeller-296138
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/angaaende-thomas-moellers-oeppna-brev-till-media-och-
allmaenhet-299651  #  

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Polisbrotten i fokus: Kvinnomisshandel toppar statistiken!
Publicerad: 2009-10-07

I den första artikeln berättas om en kvinna som systematiskt misshandlats av en polisman i 14 år innan hon 
separerade från honom. Polismannen skall sedan ha övergått till att förgripa sig på sin dotter. "han tar nakna 
bilder på mig när jag duchar och han tvingar mig att såva naken i sama säng som han, men ingen vill tro på 
mig eller hjälpa mig för han är polis", skriver  dottern i ett brev. Polisen står åtalad för bland annat övergrepp i 
rättssak och grovt sexuellt övergrepp mot barn. Ord står mot ord och dom beräknas falla inom tre veckor. Vi 
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kan väl bara säga som så: är han skyldig så är det väl onödigt att förpesta fängelset med hans sjuka existens! 
Kastrera honom fysiskt och släng ut honom på någon karg och obebodd ö där inga fartyg har sina farleder.

I nästa artikel har Svenska Dagbladet granskat det stora antal brott som poliser gör sig skyldig till och det lilla 
fåtal av dessa anmälda brott som faktiskt leder till åtal eller fällande dom. Fakta gällande brott polismän gör sig 
skyldig till utom tjänst:
- 1 procent av alla anmälningar mot poliser leder till åtal
- De "flesta åtalen mot poliser gäller misshandel i hemmet. Mellan 1998 och 2008 åtalades 48 poliser för grov 
kvinnofridskränkning eller misshandel av fruar, sambor och expartner"
- Näst största åtalsgrupp är allmän misshandel med 30 fall

Svd:s granskning visar att polismännen ofta avskedas men inte alltid. Efter en fällande dom hamnar ärendet 
hos Polisens Ansvarsnämnd, PAN, som fattar beslut om poliserna skall få behålla jobbet eller avskedas. Ett fall 
värt att nämna i sammanhanget handlar om en polisman som 2007 fälldes för såväl misshandel, olaga hot och 
överträdelse av besöksförbud men likväl fick behålla jobbet. "Han hade förutom att slå henne och dra henne i 
håret uppsökt henne iklädd en tröja med texten ”Brukar sparka på NN:s barn”. PAN motiverade sitt domslut 
med att det var allvarligt att polismannen fällts på åtalspunkterna men att misshandelsgärningen föranlett en 
relativt kortvarig smärta!!

Polisförbundet har i ett flertal fall drivit ärenden från PAN vidare till Arbetsdomstolen (AD) för att se om 
uppsägning är oundviklig trots fällande dom: Vi har vid ett par tillfällen tyckt att det funnits omständigheter  
som gjort att vi har velat pröva det. AD har haft synpunkten att blir man dömd för misshandel så förlorar man 
jobbet, vid ringa misshandel får man behålla det. Det är den praxis som finns nu, säger Lillemor Melin-Sving, 
förste vice ordförande i Polisförbundet.

Carina Ohlsson, Ordförande för Sveriges Kvinnojourers riksförbund uppger att hon känner till flera fall där 
poliser dömda för kvinnomisshandel får behålla sina jobb:"Jag har till och med varit med om att dömda kan få  
utreda liknande fall och det är helt olämpligt. Utövar man själv våld är man inte kapabel att bedöma andra. 
Då ska man avskiljas från sin tjänst"!

Gun Heimer, chef för Nationellt center för kvinnofrid, anser att polisen borde se över sin organisation och 
uttalar: "Det blir en väldig diskrepans mellan den information som sänds ut till samhället och det inre arbetet.  
Det tror jag gör att det vanliga brottsoffret blir helt förvirrat. Det är omöjligt att vara polis och 
kvinnomisshandlare. Man kan inte förändra sina attityder när man går till arbetet om man är  
kvinnomisshandlare på fritiden".

Av polisens fritidsbrott toppar kvinnomisshandeln listan. Därefter följer i tur och ordning vanlig misshandel, 
rattfylla, snatteri/stöld och därefter barnpornografibrott! Det är verkligen dags för räfst och rättarting inom den 
svenska poliskåren. Det krävs en ny moralisk resning och rensning för de polisanställda för att återställa ens 
någon form av förtroende från allmänheten. Hur Polisförbundet ens har mage att driva frågan om att de små, 
patetiska individerna inom kåren som slår kvinnor och barn skall få behålla sina anställningar är ju ytterst 
talande och säger egentligen allt om den moralsyn som präglar poliskåren och som florerar bland de anställda. 
Kvinnomisshandel, barnmisshandel, sexualbrott och rattfylla är alla exempel på brott som bör föranleda 
omedelbart avsked vid fällande dom, utan vidare snack och utan pardon. Hade de övriga polismännen besuttit 
någon form av moral själva, hade sådana tilltag resulterat inte bara i avsked utan också i ett duktigt stycke 
kompanistryk. De borde verkligen få ett minne av sin sista anställningsdag vid polisen, att bära med sig i resten 
av sitt liv!

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisers-kvinnovald-oroar-karen-1.968746
           http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-vill-tro-pa-mig-for-pappa-ar-polis-1.968749 
           http://www.dn.se/polopoly_fs/1.968745.1254864287!polisvald.swf 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback 
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Karin Sidenvall fortsätter sitt privata korståg riktat mot bikerkulturen!
eller: Poliser, finns dom?
Publicerad: 2009-10-07

Karin Sidenvalls törnrosasömn är över och upp vaknar hon med en ny mardröm om mc-klubbar på nätthinnan. 
För på något annat sätt är det svårt att tyda hennes många fientliga skrivelser rörande bikerklubbar. Det är ju 
nämligen hon som ligger bakom alla artiklar rörande Outbreak MC, Arvika.

Enligt Värmlands Folkblad uppgav en anonym poliskälla igår: "Personligen tror jag inte att den passar som 
klubblokal eftersom det är en vanlig villafastighet". Idag uppger en annan anonym poliskälla till Nya 
Wermlands-Tidningen och Karin Sidenvall: "När polisen var där fanns det personer i villan som sa att de var  
kompisar till Bandidos, och att Bandidos skulle flytta hit, säger en polis till NWT". Är det inte konstigt säg att 
inte den ena polisen vet vad den andra sagt eller gjort, eller hur?

I övrigt skriver Sidenvall om det Värmlands Folkblad rapporterade om redan igår: att Bandidos lämnat sin 
lokal i Säffle och att en villa i Edsvalla kan bli deras nya lokal. Till slut har hon hållt sig i skinnet tillräckligt 
länge och för att slippa spricka skriver hon därför: "Närheten till Hells Angels behöver inte betyda mer än att  
de får närmare till varandra när de ska lösa frågor om vem som ska ha hand om vad. Generellt slöt HA och 
Bandidos fred för flera år sen, när de upptäckte att det var dumt att slösa energi på varandra. 

Detta är förtal i dess mest subtila men likväl väldigt effektfulla art. Sidenvall säger inte rakt ut att HA och 
Bandidos gjort upp om vem som skall ta hand om vilken brottslighet, ty hon vet att hennes läsare för 
längesedan indoktrinerats stå till den grad av hennes skrivelser att de också direkt förstår vad hon menar och 
syftar på. Avslutningen är här lika skickligt iscensatt, när de upptäckte att det var dumt att slösa energi på 
varandra. Den som brukar hjärnan förstår genast att denna meningen är fortsättningen på det outtalade 
resonemanget hon förde i meningen innan. Nämligen att klubbarna gjort upp om brottsligheten och fokuserar 
på denna istället för att slösa energi på krig. Hon har blivit skickligare på att skriva, "vår kära" Karin. 
Skickligare och farligare!

Frågan som dock aktualiserats på nytt av Karin Sidenvall och som tidigare framförallt satts i fokus av Lasse 
Wierup är: Finns polisen verkligen eller är polisens existens bara en urban legend? En vandringssägen utan 
förankring i verkligheten? Låt oss titta på fakta i ämnet. Polisers uttalanden  förekommer flitigt omkring vissa 
mindre seriösa journalisters artiklar. Så långt, så gott. Men, de saknar alltid namn och då inga andra 
yrkesgrupper någonsin framträder utan att skildras med namn och yrkesbeteckning är detta ett djupt  
graverande faktum. Ett annat faktum som talar emot polisens existens är den stora mängden olösta brott i  
landet. Med så många poliser, snart 20 000 poliser, borde uppklarningsprocenten vara mycket, mycket högre 
om polisen existerat. Dock finns ju också här möjligheten att polisen är så fruktansvärt ineffektiv och 
inkompetent att fast de jobbar häcken av sig åstadkommer de likväl ingen form av synbart resultat. Ett  
ytterligare argument kan ju vara att de inte ser sig själv såsom en brottsbekämpande myndighet längre utan 
som en organisation existerande för att trakassera och förfölja vissa grupper de fattat agg gentemot, såsom 
mc-klubbar. Det skulle förklara den närmast obefintliga brottsuppklarningsprocenten. 

Men, vi har också sett helikopterrånet där polishelikoptrarna stod kvar på marken istället för att förfölja de 
flyende rånarna. Det tyder också på att polisen inte existerar. För inte kan väl poliserna varit så fega att de 
inte vågad lyfta på grund av en planterad leksaksattrapp? För i så fall måste de väl ändå skola sparkas hela 
bunten och sättas i omskolning och lära sig sticka vantar till förskolebarn istället? Vi har också ett allt  
stigande antal sexualbrott som bara i undantagsfall leder till förundersökning och ett än mindre antal till  
rättegångsförhandling och fällande dom. Här borde det enda skälet till om polisen existerar och 
händelseförloppet likväl fortgår vara att detta är en typ av brottslighet som polismyndigheten ställer sig  
bakom, eller? Slutligen har vi då alla artiklar där anonyma polismän dyker upp och varför ingen funderar 
över denna kader av i skuggorna levande anonyma poliser. Helsingborgs Dagblads Malin Krutmeijer fann när 
hon läste boken "Dödens änglar" rörande Hells Angels: "I Marsdens och Shers bok är det intressant nog 
framför allt svenska informationskällor som inte vill ha sina namn med, men författarna spekulerar tyvärr inte  
i varför. Nej, jag tror faktiskt inte polisen existerar! Det är bara ett användbart och fyndigt litet sagodjur som 
kan plockas fram vid behov. Och då menar jag inte att olika reportrar sover med poliser såsom ett gosedjur,  
vilket ju lär förekomma, utan som en muntlig källa för att hänga på olika mc-klubbar brottslighet m.m. som de 
inte har med att göra. Ett tyst, demoniseringsmonster som lever sitt liv i skuggan av anonymitet.



Källa: http://www.nwt.se/saffle/article595666.ece 

Relaterat material: http://www.payback.name/#Säffle! 
                          http://outbreakmc.dinstudio.se/empty_12.html
                          http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bandidos-har-lamnat-Saffle-091006.aspx

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Angående Skånepolisens projekt Zebra
Publicerad: 2009-10-07

Skånepolisen har tidigare drivit projektet Target riktat mot "en grupp gangsterungdomar i Malmö" som drivit 
en konflikt med skjutvapen och handgranater mot varandra.

Nu har Skånepolisen dragit igång ett nytt projekt: Zebra."Projekt Zebra ska hålla reda på gängen och deras  
konflikter, säger den ansvarige Klas Sjöö på länskriminalen". Projektet går i huvudsak ut på att samla 
underrättelseuppgifter rörande  i första hand Black Cobra, Lion Family, Black Scorpions, diverse gäng utan 
namn samt Hells Angels och Bandidos med stödtrupper.

Källa: http://www.kvp.se/nyheter/1.1733813/sa-ska-gangen-stoppas 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Kammaråklagare Carl Asterius: Satsningen mot organiserad brottslighet är ett slag i 
luften!
Publicerad: 2009-10-06

I nedanstående artikel tar Kammaråklagare Astenius utpressningsfallet i Södertälje såsom utgångspunkt för att 
hävda att åklagarmyndigheten har en faktisk skyldighet att prioritera i princip alla brott: "Hela rättskedjan,  
från polis till åklagare och domstolar, måste vara med, det måste finnas en samsyn. Nu får dock det som är  
stort och svårt ligga eftersom vi i princip står vid ett löpande band där flödet och de snabba, mätbara 
resultaten väger tungt". 

Polisen i Stockholm håller med åklagaren för "Efter att i flera år har arbetat mot just grov, organiserad 
brottslighet upplever de att systemet i sig inte hänger med. Utredningarna är komplicerade, men i de fall de 
faktiskt går i mål så ser inte domstolarna försvårande på omständigheter som kombinationer av olika brott eller 
delaktighet i gäng eller andra nätverk av kriminella".

Vad avsåg då själva målet? Jo, tre män som uppges tillhöra X-team  skall ha kidnappat en person och gett 
honom 48 timmar att betala en skuld. Efter, enligt artikelns uppgifter, "otroligt mycket avlyssning" grep polisen 
slutligen också de tre misstänkta personerna samt ytterligare två som redan befann sig inom fängelsets murar. 
Men när de fem personerna väl häktats ansåg tingsrätten att utredningen tog för lång tid och släppte de fem 
männen ur häktet. I fredags var utredningen färdig och tingrätten fick ånyo ta ställning till en förnyad 
häktningsframställan rörande de fem männen. Tingsrätten fann dock även denna gång att skäl saknades för 
häktning.

Utefter artikelns skrivning: "Här hade vi tolv man som jobbade stenhårt i två månader." Ett enkelt överslag ger 
då vid handen: 12 man x 8 timmar x 41 arbetsdagar på två månader = 3 936 x 150 kr per timme = 590 400 
kronor i kostnad och inte en person blev ens en gång häktad i fallet. Att Tingsrätten beslutade att inte häkta 
personerna ifråga antyder att eventuella bevis inte kan bedömas särskilt graverande för männen och låter även 
antyda att männen kan tänkas bli frikända i en kommande rättegångsförhandling. 
Den svenska kronan har verkligen fallit i värde på sistone. I första hand kan man se detta om man jämför 
kronan med andra starka valutor men även när man tittar på ovanstående relaterade fall, framstår kronkursen i 
ett besvärande ljussken. Det är verkligen inte mycket man får för 590 400 kronor idag. Inte ett dugg, närmare 
bestämt!!

http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bandidos-har-lamnat-Saffle-091006.aspx
http://www.kvp.se/nyheter/1.1733813/sa-ska-gangen-stoppas
http://outbreakmc.dinstudio.se/empty_12.html
http://www.payback.name/#S%C3%A4ffle
http://www.nwt.se/saffle/article595666.ece


Källa: http://www.dn.se/sthlm/satsningen-mot-grova-brott-blir-ett-slag-i-luften-1.967801 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Bandidos uppges ha lämnat Säffle!
Publicerad: 2009-10-06 

Efter närmare 10 års närvaro så uppges nu Bandidos MC  ha lämnat Säffle. När polisen kontrollerade lokalen 
var den tom. Enligt obekräftade rykten tros Bandidos istället överta en lokal i Edsvalla. Lokalen var aktuell i 
somras då polisen under förevändning av att en bomb påstods apterad till huskroppen drog igång en ordentlig 
mediacirkus. Detta trots att en entreprenör ringt in och berättat att anordningen bara var batterier till ett 
temperaturlarm för fastigheten.  Men hade polisen erkänt sitt misstag hade de ju inte kunnit dra igång cirkusen 
i avsikt att få mc-klubben att framstå som livsfarlig..

Fastigheten i Edsvalla köptes i somras av en "vän" till Bandidossfären men en anonym poliskälla uppges vara 
skeptisk till uppgifterna att denna lokal skulle vara föremål för Bandidos intresse: "Personligen tror jag inte  
att den passar som klubblokal eftersom det är en vanlig villafastighet".

Källa: http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bandidos-har-lamnat-Saffle-091006.aspx 
           http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bomblarmet-var-helt-befangt-090723.aspx

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Skrajsen ordningsvakt angrepp tröja!
Publicerad: 2009-10-06

Kille och tjej går på krogen. Killen får reda på att han inte får bära tröja med texten X-team. Killen tar av sig 
tröjan. Kille och tjej blir upprörda. Vakterna tar tag i tjejen för att kasta ut henne. Killen går fram till vakterna 
och ber dom släppa bruden.

Killen sägs visa upp X-teamtröjan. Vakten skiter knäck (känner sig hotad) och tar tag i killen vilket slutar med 
att killen blev nerbrottad och belagd med handfängsel. Dom: 30 dagsböter för våldsamt motstånd.
Sverige borde verkligen införa mental träning för ordningsvakter såväl som för polis. I detta fallet blir vakten 
således rädd för en tröja. En tröja! Ett dött ting. Vem har någonsin blivit skadad av en tröja? Nej, det behövs 
bättre virke när vi bygger ordningsvakter såväl som poliser i detta landet! 

Var kom polisen in i bilden frågar "vän av ordning"? Jo, jag har länge irriterat mig på att den ena debattören 
efter den andra, likaväl som varje tidningsartikel skriver, avseende helikopterrånet, "att polishelikoptrarna inte 
kunde lyfta". Varför inte det? Var det något tekniskt fel på helikoptrarna, kanske? Nej! Var de inte tankade? 
Jo! Vad var det då som gjorde att de inte kunde lyfta? Jo, en väska hade placerats invid helikoptrarna med 
texten "bomb". Gjorde då texten att piloterna inte kunde lyfta? Nej, men den skrämde skiten ur polispiloterna! 
Så, visst kunde helikoptrarna lyfta! De var fullkomligt flygbara. Skrajsna poliser vågade bara inte flyga dom! 
Så var det med det!

Källa: http://www.folkbladet.nu/?p=157090

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Dagens Nyheter onödiggjorde Paybacks arbete avseende användning av hemliga 
tvångsmedel!
Publicerad 2009-10-05

Dagens Nyheter verkar ha kommit in i ett stim och producerar kritiska artiklar i största allmänhet rörande olika 
former av polisiär verksamhet. Idag tar de upp fenomenet med användandet av avlyssning och hemliga 
tvångsmedel utan att någon form av uppföljning sker av resultatet.

http://www.folkbladet.nu/?p=157090
http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bomblarmet-var-helt-befangt-090723.aspx
http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Bandidos-har-lamnat-Saffle-091006.aspx
http://www.dn.se/sthlm/satsningen-mot-grova-brott-blir-ett-slag-i-luften-1.967801


Allt fler utsätts för hemlig avlyssning av tele- och datatrafik samt hemlig kameraövervakning trots att gränsen 
för att gränsen för att denna åtgärd skall komma ifråga är att skälig misstanke om brottslighet som kan rendera 
minst två års fängelse skall föreligga. Lagen stadgar vidare att åtgärden skall vara av synnerlig vikt för föra en 
förundersökning vidare. Vid hemlig teleövervakning, som ger polisen rätt att ta del av information om vilka 
nummer som haft kontakt med vem och tidpunkt när så skett, är kravet att en kommande dom ger minst 6 års 
fängelse. 

Ifjor avlyssnade polisen 990 personer, 465 personer fick sin teletrafik övervakad samt 77 personer blev utsatta 
för hemlig kameraövervakning. Endast i 8 fall, mindre än 1 % således, sa domstolarna nej till 
övervakningsansökningen. 

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten anser att det låga antalet avslag beror på att ansökningarna är väl 
underbyggda "på grund av att åtgärden är ”resurskrävande och integritetskränkande” 
DN uppger att" För tjugo år sedan avlyssnades 218 personer, varav 203 för narkotikabrott. . I fjol var  
siffrorna 990 respektive 600".Denna utveckling har skett samtidigt som polisen varje år klagat över resursbrist  
och samtidigt som polisen hävdar att åtgärderna är mycket resurskrävande.Då vill det till att de ger effekt.  
Men om de gör det vet ingen. För det har ingen ens försökt undersöka på något vettigt vis, trots att vi genom 
åren haft fler statliga utredningar om hemliga tvångsåtgärder"

I årets rapport skriver polis och åklagare att "måttet på effektivitet är att avlyssningen lett till att den misstänkte 
utsatts för ytterligare tvångsåtgärder såsom husrannsakning eller anhållande. Detta uppge ha skett i hälften 
av fallen. Vidare skall 75 personer av de som avlyssnats i sin tur blivit misstänkta för brott".
DN fortsätter: "Av redovisningen för år 2007 framgår att 137 förundersökningar där hemlig avlyssning 
använts lett till ett eller flera åtal med fällande dom. Inget sägs om längden på straffen. Detta ska sättas i  
relation till att 966 tillstånd gavs för ändamålet. Andelen dömda är alltså ringa. Men effektiviteten kan vara 
sämre än så – att polisen lyssnat behöver ju inte betyda att den bevisningen var avgörande för utgången i  
målet".

Återigen, DN:"Ett givet räknesätt är att följa upp hur många av de avlyssnade som verkligen döms till mer  än 
två års fängelse, vilket är grunden för att tillåta hemlig tjuvlyssning- och -läsning. Men det har aldrig använts".
Slutligen avslutas artikeln med: Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara 
motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa. Det är dags 
för justitiedepartementet att göra en grundlig undersökning.

Ja, vad ska man säga som inte blev sagt i ovanstående artikel? Ingenting! Payback kunde inte sagt eller skrivit 
om ärendet bättre själv. En osedvanligt välskriven artikel i ett väldigt viktigt ärende! 

Källa: http://www.dn.se/opinion/huvudledare/avlyssning-utan-koll-1.967079 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Kristen mc-klubb har också problem med lokal och kommunal förköpsrätt!
Publicerad 2009-10-05
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har beslutat sälja sin fastighet i Tungelsta på grund av ledarskapsproblem 
inom Tungelstagruppen; brist på förtroende mellan parterna samt renoveringsbehov av fastigheten. 

Christian Crusaders MC söker lokal i Stockholm och har länge fört resultatlösa samtal med församlingen om 
förvärv av lokalen. Enligt talesmannen Urban Svensson har de dock inte resurser att betala marknadsvärdet på 
5 miljoner kronor men har i gengäld erbjudit en lösning "som ger Filadelfia rätt till en stor del av köpesumman 
om det blir aktuellt att sälja fastigheten vidare".

Knut-Bertil Nyström, som arbetar med församlingsprogrammet i Evangeliska frikyrkan, bekräftar och 
berättar:- Ja, sådana överenskommelser har gjorts på ett antal ställen med goda resultat.
Församlingsmedlemmen Christian Holmgren ger dock en annan bild av situationen och berättar att Haninge 
kommun kan tänkas vara intresserad av att utnyttja sin kommunala förköpsrätt till att förvärva fastigheten, och 
innan den frågan är avgjord anser inte heller Christian Holmgren det vara fruktbart att förhandla med andra 
intressenter.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/avlyssning-utan-koll-1.967079


Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfia i Stockholm säger vidare: "Jag förstår deras behov av en lokal för  
sin verksamhet, absolut. Men de är inte en del av Filadelfia, de har tydliggjort att de inte önskar vara det utan 
i stället valt att ställa sig under en amerikansk ledning, och då är det naturligt att vi funderar utifrån vårt eget  
arbete först". 

Och slutligen hur ser Christian Crusaders själva på den uppkomna situationen: "Det är riktigt att vi är en del  
av Northwest Gospel Outreach, den församling i USA där Christian crusaders är rotade. Men vi är samtidigt  
starkt knutna till Evangeliska frikyrkan i Sverige. Dels genom att de flesta som är med i Christian Crusaders  
tillhör Korskyrkan i Stockholm, dels genom att vi är på väg att bli en församlingsplantering inom EFK. Så det  
har aldrig varit aktuellt för oss att bli en del av Filadelfia i Stockholm, säger Urban Svensson som själv är  
avskild pastor i EFK".

Källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=185368

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Även Thomas Bodström borde hålla käften, tycker Norrbottenskuriren och Payback!
Publicerad 2009-10-05

Även Norrbottens-Kuriren sällar sig nu till den skara som är öppet kritisk till det svenska polisväsendet. De 
anser att det nu krävs andra åtgårder för "att inte bara höja kvantiteten utan också kvalitetén".

Norrbottenskuriren förordar även de att polisen inrättas under en nationell myndighet då "Problemen med 
revirtänkande, dålig samordning och bristande informationsutbyte är återkommande". 
Slutligen utdelar Kuriren en kraftfull snyting åt den ständige politiske opportunisten: Thomas Bodström (S) tog 
under sin tid som justitieminister för få initiativ till att förbättra polisen. Nu i opposition har han plötsligt gott  
om förslag som han gärna delar med sig av. Det blir mest pinsamt. Även Thomas Bodström gör nog bäst i att  
hålla tyst".

Källa: http://www.kuriren.nu/ledare/artikel.aspx?articleid=5082695 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Hells Angels utvidgar sitt verksamhetsfält till Asien!
Publicerad 2009-10-04
Asien fick igår sin första Hells Angels-avdelning då Hells Angels öppnade en avdelning i Izmir, Turkiet. Vid 
samma tillfälle uppgraderas den officiella supporterklubben Red Wolves MC från Istanbul, Turkiet till en 
prospect-avdelning inom Hells Angels MC World.

Källa: http://dk.hells-angels.dk/?id=15186 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Även Expressens ledare kräver omfattande förändringar inom polisväsendet
Publicerad 2009-10-04

Även Expressens ledare uttalar idag stark kritik mot polisväsendet och deras bristande kompetens. 
Ledarförfattaren, Anna Dahlberg, föreslår:
- En nationell polismyndighet
- Breddad kompetens. Bland annat anställande av så kallade IT-forensiker som kan gå igenom och säkra spår i 
exempelvis mobiler och datorer.
- Slopat kvantitetstänkande. "Problemet är inte att vi har för få poliser, utan att de vi har i många fall inte  
gör sitt jobb. Forskning visar att det vore mer effektivt att få tio procent av poliserna att bli mer effektiva än 
att rekrytera tio procent till".
- Jaga pengarna. Dahlberg anser att den ekonomiska vinningen helt igenom styr brottsligheten och därför måste 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=185368
http://dk.hells-angels.dk/?id=15186
http://www.kuriren.nu/ledare/artikel.aspx?articleid=5082695


ytterligare åtgärder sättas in för att säkra och förverka brottligt överkomna tillgångar.
- Översyn av sekretessbestämmelserna i rättskedjan "som bakbinder mycket av polisarbetet". 

Källa: http://www.expressen.se/ledare/1.1730268/anna-dahlberg-att-ryta-racker-inte 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Om tjallning och tipspengar
Publicerad 2009-10-04

Ytterligare en både intressant och kritisk artikel har poppat upp på Dagens Nyheter och berör det ringa värdet 
av tipspengar. Tipspengar rapporteras vara ett allt vanligare förekommande verktyg för privatpersoner, 
småföretagare samt olika säkerhetschefer, i avsikt att återskaffa stulet gods och för att, allt enligt DN: "göra 
vad polisen inte klarar av: sätta dit gärningsmän och ta tillbaka stöldgods".

Den bild säkerhetscheferna levererar är att polisen i 9 fall av 10 inte gör någonting alls om de inte 
säkerhetscheferna själva kan överlämna en färdig utredning. Meningarna går dock isär gällande tipspengarnas 
funktion. DN har granskat 12 fall. I nio fall hade tipspengarna ingen synbar funktion i nio fall men väl i de tre 
återstående.

Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel, uppger att de har etablerat kontakter i den kriminella världen 
och då något värdefullt kommit på avvägar aktiveras dessa kontakter. 

Men det finns också andra farhågor rörande användandet av tipspengar. Gunnar Stetler, överåklagare och chef 
för riskenheten mot korruption uttalar: "Systemet med tipspengar kan utnyttjas så att det skapar brottslighet. 
Belöningen riskerar att bli ersättning för det som man på ett eller annat sätt har medverkat till att ha stulit".

Två säkerhetschefer uppger vidare att de "har varit med om att polisen offentliggjort tipsarens identitet. På så 
sätt har de som döms för brottet fått reda på vem som tjallat".

Paybacks kommentar: Tipspengar är för det första ett felaktigt namn. Det borde heta vad det från allra första 
stund kallades, nämligen Judaspengar! Och vem var då Judas? Mannen som enligt den bibliska historien 
förrådde sin läromästare, och som enligt boken Dantes Inferno, efter sin död fick sin givna plats i Helvetets 
nedersta, nionde krets. I den skriften sågs således förräderiet och angiveriet såsom den lägsta av mänskliga 
handlingar!
För det andra: Den som tjallar förbrukar samtidigt sin rätt att existera. För tjallning finns inget försvar, inga 
förmildrande omständigheter. Du har satt dina HD-boots och parkerat din hoj för sista gången! 

Är jag ensam om att anse så? Jag citerar en av våra internationellt mest kända och ansedda författare: ”Alla har 
vi våra svagheter. Dessa svagheter bör vi förstå; människor bör hjälpa och stödja varandra. Ett fyllo eller en 
knarkare behöver hjälp. En tjuv, en mördare är en olycklig människa vars namn och foto aldrig borde 
publiceras. Men en angivare är något annat. En angivare har inget människovärde. En angivare har frivilligt  
ställt sig utanför varje gemenskap.” - Jan Myrdal

Reservation: De åsikter och synpunkter som uttalas i denna artikel är mina personliga och delas inte 
nödvändigtvis av vare sig ABATE Sverige eller bikerkulturen som helhet.

Källa: http://www.dn.se/sthlm/tipspengar-tveeggat-svard-1.966744 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Överraskande kritisk artikel om polisen, signerad Dagens Nyheter!
Publicerad 2009-10-03

En överraskande kritisk ledare går idag till attack mot den ökade övervakningsivern i  samhället samt mot den 
ineffektivitet som länge präglat verksamheten inom polisväsendet.

http://www.dn.se/sthlm/tipspengar-tveeggat-svard-1.966744
http://www.expressen.se/ledare/1.1730268/anna-dahlberg-att-ryta-racker-inte


Vad gäller övervakningsivern pekar DN på att EU:s datalagringsdirektiv tvingar operatörer att lagra uppgifter 
om sms, internettrafik och telefonsamtal: att bankerna vill byta övervakningsfilmer med varandra - allt i den 
uppgivet goda föresatsen att värna om vår säkerhet. Men, säger DN: "mycket lite pekar på att detta är effektivt.  
I stället blir människor oroliga, om åtgärderna behövs måste det finnas stora faror. Så får insatserna motsatt  
effekt, för få saker är farligare för samhället än rädda människor".

Vad gäller polisväsendet menar ledaren att utökningen av landets polisstyrkan skett utan föregående analys av 
hur verksamheten fungerar idag och ej heller vad dessa nyanställda egentligen skall arbeta med. "I stället för  
att räkna antalet anställda borde regering och riksdag ta tag i de allvarliga organisationsproblem som svensk 
polis lider av. Bristande motivation, ineffektiva brottsutredningar och skråtänkande åtgärdas inte med pengar 
eller nationella siffermål".

Dagens Nyheter vill också ta in fler jurister, ekonomer och ingenjörer som utredare . Att ansvar utkrävs av 
chefer som upprepade gånger drabbas av kritik från JO samt att polisverksamheten baseras på forskning och 
beprövad erfarenhet. Slutligen summerar ledaren sålunda: "15.000 poliser som gör ett bra jobb är alltid att  
föredra framför 20.000 anställda som presterar dåligt".

Här låter plötsligt DN framtona en, tidigare icke anad, nyanserad inställning till integritetskränkande åtgärder 
och den naiva samhällsinställningen att fler poliser nödvändigtvis innebär fler uppklarade brott. Väldigt viktigt 
är vad vi inom bikerkulturen länge efterlyst, nämligen att polisarbetet skall bygga på forskning och faktisk 
bevisad brottslighet och inte som idag på enskilda, höga polischefers förbistrande hat mot olika subkulturer.
Låt oss hoppas att denna artikel är en signal om att Dagens Nyheter håller på att svänga och är på väg att 
överge den syn på utökade polisbefogenheter såsom den enda vägen till frälsning, såsom Lasse Wierup länge 
predikat som journalist på DN.

Måhända hade gårdagens Paybackartikel på Newsdesk och Newsmill verkan. Ty i den kunde ju läsas elva 
olika rösters inställning till bikerkulturen och där väldigt mycket material kom från just forskningshåll och 
journalister påvisande just att förföljelsen av bikerklubbar icke är baserad på forskning och faktiska bevis för 
kriminalitet.

Källa: http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-sakerheten-1.959245 

Relaterade artiklar: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/02/elva-roster-om-bikerkriminaliteten 
                http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/elva-roester-om-bikerkriminaliteten-325200 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Socialdemokraterna är som en våldtäktsman!
Publicerad 2009-10-03

De rödgröna partierna presenterar idag på DN Debatt sitt program för att göra myndighets-Sverige effektivare. 
vad ankommer Bikerkulturen är egentligen bara ett förslag av intresse: Att de vill slå ihop polisens alla 21 
polismyndigheter till en samlad myndighet samt verka för att utveckla nya former för lokalt inflytande vid 
sammanslagningen. 

Det är återigen ingenting annat än ett Super-FBI, bara under nya ord och förevändningar. Ett förslag som 
tidigare bestämt avvisats av bland annat Justitieministern.
På detta sättet framstår framförallt Socialdemokraterna såsom en våldtäktsman eller en enveten jävla pittbull. 
De vare sig förstår eller kan ta ett nej!

Källa: http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-sparar-miljardbelopp-med-ny-myndighetsstruktur-1.966362 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige 

http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-sparar-miljardbelopp-med-ny-myndighetsstruktur-1.966362
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/elva-roester-om-bikerkriminaliteten-325200
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/02/elva-roster-om-bikerkriminaliteten
http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-sakerheten-1.959245


Frågan man ställer sig är: Vem har mest moral, polisen eller bikers?
Publicerad: 2009-10-03

Utan att på något sätt ge sig in i och föregripa en pågående förundersökning (varje person har rätt att betraktas 
såsom oskyldig till dess en fällande dom som vunnit laga kraft föreligger) vill jag belysa en väldigt viktig 
aspekt och en avgörande kulturskillnad som de senaste dagarna kommit i öppen dager. Den stora skillnaden i 
verksställande moral mellan polis och bikers:

I den nedanstående länkade artikeln vägrar polisen betala mer än hälften av kostnaden för ett beställt arbete. I 
den ovanstående artikeln, har bikern enligt uppgift i Folkbladet, uttalat: - Du är skyldig 14 000, man ska betala 
sina skulder. 

Inom bikerkulturen är det legio att göra  rätt för sig och betala sina skulder! Inom poliskåren tycks inte alls 
samma grundvärderingar ifråga om att göra rätt för sig råda. Häri framträder en stor och avgörande skillnad 
och som också kan ha stor betydelse i den totala låsning som föreligger mellan dessa båda kulturer. Den stora 
skillnaden i rent praktisk moral. Och den med lägre moral har alltid hatat den som förmår leva upp till högre 
ideal...

Källa: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4996952 
http://hd.se/skane/2009/10/02/polisens-bandidosbaergning-blev

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige 

                                              

                                               
ABATE Danmark på väg att återuppstå?
Publicerad: 2009-10-03

ABATE Danmark har skaffat sig en sida på Facebook och tycks vara på väg att återuppstå. Alla danska läsare 
av Payback uppmanas därför att kontakta ABATE Danmark och skyndsamt anmäla ert intresse av 
medlemsskap!

Länk: http://www.abate.dk/ och e-mail: info@abate.dk     

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

      

                                                     
Till alla norska läsare av Payback: Stöd ABATE Norge!
Publicerad 2009-10-03

Vad står då egentligen ABATE Norge för? Är det någon egentlig skillnad i vilka frågor som drivs i Sverige 
och Norge? Jag saxar ur ABATE Norges egen information:

ABATE Norge er en forening som kjemper for norske motorsyklisters rettigheter. Norske motorsyklister har 
blitt trakassert og forfulgt lenge nok.

mailto:info@abate.dk
http://www.abate.dk/
http://hd.se/skane/2009/10/02/polisens-bandidosbaergning-blev/
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4996952


Det virker som om politikerne og politiet er ute etter en lettvint motstander for å score billige politiske poeng 
og å øke sine bevilgninger. Dette vil vi ikke finne oss i lenger! Fakta er at norske motorsyklister er en lovlydig 
og hardt arbeidende gruppe mennesker som alle andre, med et ønske om å drive sin hobby og livsstil i fred. 

Vi vil kjempe for at politiske og ordensmessige overtramp blir dokumentert og satt fokus på gjennom media og 
ulike politiske fora. Vi vil også bidra til å skaffe rettslige avgjørelser dersom dette blir nødvendig. 

ABATE er en klubbpolitisk nøytral forening. Vi går ikke inn for å forhåndsdømme. Alle er velkomne hos oss; 
uansett problem, sykkelmerke, alder og kjønn. 

Hvis du føler deg urettferdig behandlet av myndighetene fordi du kjører motorsykkel kan vi hjelpe deg. 

Gjennom medlemskapet i ABATE er du automatisk med på å jobbe for motorsyklistenes fremtid i Norge. 
ABATE har også flere søsterorganisasjoner som jobber mot samme mål. 

ABATE Norge er delt opp i regioner for å lette arbeidet med innsamling av nødvendig informasjon for å 
dokumentere overtramp og urett fra myndighetene. 

Som medlem av ABATE vil du få tilgang til et standard-skjema som du bør ha med deg hvis du kommer ut for 
noe. Skjemaet sendes kontaktpersonen i din region, eller ABATE sentralt. 

Du kan også sende kopier av all informasjon som viser at du blir motarbeidet av myndighetene fordi du har 
motorsykkel som interesse. 

ABATE arbeider mot:

-Feilaktig beslag av MC. 
-Feilaktig inndragelse av skilt. 
-Myndigheter som legger press på deg og andre (f.eks. arbeidsgiver og huseier) 
-Ulovlig overvåking. 
-Ulovlig dataregistrering. 
-Generell usaklig oppførsel(vilkårlig sjekk av navn og nummer, ransakelse etc.)

Ta kontakt dersom du har noen saker som du  mener kan ha nytte for ABATE eller andre. 
ABATE kan kontaktes via e-mail: post@abate.no

Källa: http://www.abate.no/ 
           http://nn-no.facebook.com/pages/ABATE-Norge/95127649454?v=wall&ref=mf 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige 
 

Elva röster om bikerkriminaliteten!
Publicerad: 2009-10-02

Som ett led i den bikerpolitiska kampen har Payback sammanställt alla artiklarna ingående i serien "MC-
Kriminaliten: Bluff eller sanning? Del 1-11". Dessa mindre artiklar bildar fond till en lång och sammansatt 
artikel som Payback idag har publicerat på Newsmill såväl som på Newsdesk.
Frågan som ställs i artikeln är: "Kan verkligen så många oilka aktörer ha så kapitalt fel när det gäller så kallade 
"kriminella mc-gäng" eller är allt prat om mc-kriminalitet egentligen bara en massmedial och polisiär uppblåst 
bluff?"

Källor: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/02/elva-roster-om-bikerkriminaliteten 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/elva-roester-om-bikerkriminaliteten-325200

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/elva-roester-om-bikerkriminaliteten-325200
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/02/elva-roster-om-bikerkriminaliteten
http://nn-no.facebook.com/pages/ABATE-Norge/95127649454?v=wall&ref=mf
http://www.abate.no/
mailto:post@abate.no


Genomsökning av Bandidosbåt resultatlös men kostsam!
Publicerad: 2009-10-02

Den segelbåt som kapsejsade i Råås hamn, och som undersöktes av Länskriminalen, Tull och Kustbevakning 
och sedermera bärgades, har nu återlämnats till ägaren. Den medialt mycket uppmärksammade undersökningen 
av båten blev fullständigt resultatlös, men väldigt kostsam.
Bärgningsbolagets räkning slutade på 300 000 kronor men polisen bestrider kostnaderna och vill bara betala 
hälften. Nu har bärgningsbolaget stämt polismyndigheten för att få ut resten av pengarna! Jag vill här bara 
påpeka att inom bikervärlden gör man rätt för sig och betalar det man skyldiga äro...

Återigen ett bevis för polisens oproportionella kostnader för att få trakassera mc-klubbarna. När skall press och 
allmänhet reagera och ställa krav på att insatser mot mc-klubbar och enskilda alltid skall bygga på konkreta 
misstankar om grov brottslighet som kan rendera minst två års fängelse. I annat fall är dylika åtgärder att anse 
som trakasserier och förföljelse och borde, med tanke på de digra kostnaderna, leda till anmälan såväl som 
fällande dom för grovt tjänstefel.

Med tanke på Leif G W Perssons uttalande om att kampen mot den organiserade brottsligheten fungerar som 
en polisiär kukförlängare måste kostnaden för denna form av Viagra anses vara alldeles för hög! Dessutom 
torde inte kostnaden för enskilda polismäns potensproblem vara något som borde finansieras över 
statsbudgeten!

Källa:   http://hd.se/skane/2009/10/02/polisens-bandidosbaergning-blev   
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/256086-bandidosledares-bat-sjonk     
http://www.kriminalkanalen.se/2009/02/27/tv-en-polisiar-kukforlangare/     

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Tomtarnas julparad och Statens lilla hora!
Publicerad: 2009-10-02

Hade man inte haft koll på datum och årstid hade man kunnat svära på att det är jul, för den ena tomten efter 
den andra tycks poppa upp och paradera förbi dessa dagar. Är det inte Bodström så är det Johan Persson och 
nu sist, Göran Montan (M). Alla tycks de vädra blod och morgonluft efter Beatrice Asks kärnfulla uttalanden, 
och tro sig om att kunna besätta Justitieministerposten efter nästa års val. 

Wannabeetomten Montan vill vända på bevisbördan i samband med brottsutredningar. Han anser det bör vara 
den misstänktes sak att bevisa att han förvärvat sina ägodelar lagligt. Och, om den misstänkte så inte kan göra 
bör hela bytet tillfalla staten.

Han uttalar vidare att grova brottslingar "idag inte sällan kan behålla byten från kriminell verksamhet eftersom 
åklagaren inte kan binda tillgångarna till brottet".

För det första har vi redan idag sänkt beviskravet från det förut alltid använda "”bortom rimligt tvivel” till det 
högst juridiskt tveksamma "om det framstår som klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig 
verksamhet än att så inte är fallet.” Kan inte åklagaren ens bevisa att det är klart mera sannolikt än inte så torde 
ju också alla rättsmedvetna människor också anse att personen ifråga skall få behålla sina ägodelar. 

"Inte kan binda tillgångarna till brottet". Här visar Montan att han inte äger erfoderlig kännedom om den 
rådande förverkandelagen likväl vill han skärpa och utvidga densamma. 

Lagen om utvidgat förverkande kräver inte att tillgångar skall kunna bindas till ett specifikt brott. Och här 
citerar jag mig jälv och den nedanlänkade Paybackartikeln: "Det utbyte som kan förverkas med hjälp av den 
nya förverkandeformen ska ha genererats av en brottslig verksamhet som inte är – och inte behöver vara – 
närmare preciserad"... "Om det framstår som klart mera sannolikt att den dömdes egendom utgör utbyte av 
brottslig verksamhet än att så inte är fallet förklaras hans egendom förverkad vilket då är en akt av utvidgat 
förverkande".

http://www.kriminalkanalen.se/2009/02/27/tv-en-polisiar-kukforlangare/
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/256086-bandidosledares-bat-sjonk
http://hd.se/skane/2009/10/02/polisens-bandidosbaergning-blev/


Det värsta är ändå inte det rättsövergrepp som möjliggjorts igenom utvidgat förverkande utan den rättssyn 
regeringen ger uttryck för i sitt uttalande: ”omständigheten att en sådan förutsättning inte uppställs kan givetvis  
någon gång leda till att egendom begärs förverkad hos en person trots att egendomen härrör från brottslig  
verksamhet denne saknar kännedom om. Emellertid är detta en i huvudsak avsedd konsekvens av förslaget,  
eftersom det överordnade målet med den nya förverkandeformen är att dra in vinster från inte närmare 
preciserad brottslig verksamhet.” Låter det som ett uttalande från en regering i en rättsstat kanske?

Hela lagen om utvidgat förverkande är ett enda rättsövergrepp som få satt sig in i. Läs Paybacks förutvarande 
artikel i frågan och förfasa er!

Med anledning av Montans giriga uttalande ovan om att bytet bör tillfalla staten samt även regeringens 
uttalande om att en i huvudsak avsedd konsekvens med lagen är att dra in vinster vill jag också föra fram 
följande resonemang ifrån länkade Paybackartikeln: 

Det är intressant att staten väljer just bordellen då den vill exemplifiera verksamhet där förverkande ofrånkomligen 
måste komma ifråga. Ty det bevisar att regeringen redan i tanken kopplat ihop begreppen förverkande, 
bordellverksamhet och att dra in vinster till staten. Det ger därigenom också mig legitimitet och bränsle för mitt 
nedanstående resonemang kring statens verkliga roll i spelet om förverkande:

Alternativ 1"Vi börjar med att ställa oss frågan: Vad kallas den person som profiterar och genererar rikedom på 
andra personers ihopstulna gods? Just det, hälare! Och det är just vad staten ofrånkomligen blir då de uppfyller alla 
yrkesgrundande och bestämmande kriterier för vem som förtjänar att kallas hälare i det dess handlingar är en 
entydig akt av häleri, när det gäller utvidgat förverkande.
Alternativ 2, steg 1. Den som vanligtvis förverkar, beslagtar och profiterar på horans surt förvärvade förtjänst är 
antingen en hallick, eller som i detta fallet då horan jobbar på bordell – bordellmamma. Steg 2. Förutsätt att staten 
därmed ikläder sig hallickens och/eller bordellmammans roll. Vem drar in pengarna och ser till att medlen kommer 
hallicken/staten till godo? Polisen!  

Alltså: Den som tillgodogör sig medlen av någons illegala arbete är i fallet med förverkande, staten. Staten, kan då 
enligt mina två uppställda alternativ kallas antingen hälare, bordellmamma eller hallick. Valet är fritt. Oavsett vilket 
alternativ som framstår som mest lämpligt och adekvat i sammanhanget är dock polisen den som verkställer 
intjänandet av pengarna. I alternativ 1, med hälaren, blir den som snor från tjuven en illojal liten tjuvjävel! Men, i 
alternativ 2, med bordellmamman/hallicken, blir polisen logiskt och helt följdriktigt, ingenting annat och ingenting 
mera, än statens lilla hora!

Källa: http://hd.se/skane/2009/10/01/foereslaar-omvaend-bevisboerda/     

Relaterad artikel: http://www.payback.name/payback20092.html#förverkande 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Polismetodsutredningen - Brotts- och bevisprovokation
Publicerat: 2009-10-01

Alla ni som väntat på att utredningen rörande, bland annat, om det skall bli lagligt med bevis- och 
brottsprovokation fullt ut i Sverige få fortsätta vänta. Utredningstiden har förlängts och slutbetänkandet 
kommer inte att läggas fram förrän den 31 maj 2010, kommittédirektiv: 2009:61.

Se vidare Paybacks länkade redovisning av delbetänkandet: "En mer rättssäker inhämtning av elektronisk 
kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)".

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/92/63/242859c1.pdf
       http://www.payback.name/payback20092.html#Polismetodsutredningen 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

http://www.payback.name/payback20092.html#Polismetodsutredningen
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/92/63/242859c1.pdf
http://www.payback.name/payback20092.html#f%C3%B6rverkande
http://hd.se/skane/2009/10/01/foereslaar-omvaend-bevisboerda/


Är det inte konstigt säg, hur maktens män skyddar varandra, Johan Persson?
Publicerad 2009-10-01

Johan Persson, Folkpartiets rättspolitiske talesman samt vice ordförande i justitieutskottet är en flitig liten 
myra. Han skållar verkligen runt i spalterna numer. Igår presenterade han Folkpartiets rapport om hur partiet 
vill krossa den organiserade brottsligheten och idag försvarar han en felande lagman vid Örebros tingsrätt. 
Under förevändning av komplexiteten i lagstiftningen, resurstilldelningen och organisationen av våra 
domstolar uttalar JP att det är "bättre med proaktiva verktyg för snabbare handläggning än enbart sanktioner  
och repression som lagmannen vid Länsrätten i Örebro nu utsätts för".

Vad hade då lagmannen egentligen gjort sig skyldig till? Jo, Lagman Emil Karlsson, chef för Länsrätten i 
Örebro har döms till villkorlig dom och 36 000 kronor i böter för 41 fall av tjänstefel! Ett stort antal mål har 
blivit liggande i upp till 7 år vad gäller skatteärenden och upp till 5 år vad gäller bygglovsärenden. Ett flertal 
fall har också under tiden, lagmannen inte fullgjort sitt uppdrag, hunnit bli preskriberade. Lagmannen har en 
mängd ursäkter att komma med såsom alla makthavare brukar ha när de inte gjort sitt, men faktum kvarstår: 
Han har inte gjort sitt jobb, punkt slut!

Johan Persson tycks anse att Lagman Karlsson borde gått fri från denna direkt kriminella overksamhet och 
påpekar också att domaren tvingas betala böterna med skattade pengar. Och? Alla som har en anställning 
betalar sina böter med skattade pengar, utan undantag. Vad skulle då utgöra skillnaden mellan lagmannen och 
så kallat vanligt folk? Ingenting, alls!

Ropa gärna på strängare straff bara det inte drabbar någon ur den egna kadern, maktens män! Jag kallar detta 
grovt hyckleri och skrymteri.
Källa: http://johanpehrson.blogspot.com/2009/10/hart-straff-for-orebrodomaren.html 
           http://na.se/nyheter/2.2503/1.581061 
Relaterad artikel: http://www.payback.name/#Folkpartiet
      http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/30/folkpartiet-sa-ska-vi-krossa-den-organiserade-brottsligheten 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Skall mediala anklagelser om mc-koppling vara skadeståndsberättigat?
Publicerad 2009-10-01

En 30-årig man från Borås söker ersättning från Justitiekanslern. Mannen satt häktad misstänkt för grovt 
vapenbrott men friades sedermera av Västmanlands tingsrätt. 
Eftersom fallet renderade stor uppmärksamhet i media, och polisen därvidlag uttalade att mannen hade 
"kopplingar" till Bandidos MC och försökte bli medlem, kräver nu mannen ett väsentligt högre belopp än 
normalt. 

Mannen uppger att på grund av mediauppgifterna kände han sig utpekad samt förlorade sitt jobb. 
Den intressanta frågan som härvid ställs är då: Skall en påstådd koppling till en mc-klubb rendera högre 
skadestånd än i normalfallet? Då blir ju också resultatet av dylika utpekanden, från media och polisiärt håll, 
plötsligt en väldigt kostsam historia för i sista hand staten och då får vi kanske äntligen en anledning till att 
utdela gula kort (varning) till polis och media. Och, varna för att bättre underbygga sådana svepande 
anklagelser, uttalade i det enda syftet att då konkret grund saknas likväl anklaga mc-klubbarna försöka koppla 
brottslighet som inget har med klubbarna att göra, till mc-klubbarna i stigmatiserande syfte. 

Källa: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.581264 

Relaterad artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/klargoerande-av-begreppen-kopplingar-
och-anknytningar-301041 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige
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Käftinkontinens, ett berömvärt karaktärsdrag, enligt Thomas Bodström!
Publicerad 2009-10-01

Thomas Bodström verkar på nytt ha fått upp vittringen på Justitieministerposten. Han ångar på i AIK-
strumporna och kläcker nya idéer på löpande band. Den ena dummare än den andra!
Nu lägger han förslag om omplaceringar inom poliskåren som bygger på känt polismanér: Du sparkar aldrig ut 
folk - Du sparkar dom snett uppåt! Se nedan länkade Payback-artikel.

Nå, vad föreslår den populistiske Bodström denna gång? Jo, han föreslår i linje med vad jag tidigare påpekade 
om att sparka folk snett uppåt, att Carin Götblad skall bli ny chef för Rikskriminalen. Med tanke på att hon är 
högst ansvarig för läckaget från Stockholmspolisen idag, och att striden står mellan Stockholmspolisen och just 
Rikskriminalen, måste detta ju vara ett synnerligen genomtänkt och fungerande koncept, eller? Arbetsmiljön 
torde bli rent legendarisk!

Att Carin Götblad också alltför flitigt och synnerligen komprometterande förekommer ikring de illegala 
brottsprovokationsärendena stör inte heller alls Bodström. Att vara laglydig som polis tycks inte alls vara ett 
kriterie i hans lilla bok.

Vidare, föreslås nuvarande Säpo-chefen Anders Danielsson få överta Götblads post som Länspolismästare i 
Stockholms län. Nuvarande Rikskriminalchefen Therese Mattson väntas så småningom stiga ner från tronen 
och istället bli länspolismästare i Göteborg. Här kan man ju med gott fog dra slutsatsen att Thomas Bodström 
tar ställning för den läckande Stockholmspolisen och deras nuvarande Länspolismästare i den pågående 
kampen mot Rikskriminalen då han vill befordra Götblad och degradera Rikskriminalchefen. Käftinkontinens 
är helt tydligen ett berömvärt karaktärsdrag enligt Bodström!

Vissa borde helt klart stannat kvar i fotbollsvärlden och aldrig gett sig i kast med politiken!

Källa: http://www.bodstromsamhallet.se/2009/10/konstruktiva-forslag-till-regeringen.html 

Relaterade artiklar: http://www.payback.name/#huvudorganisationen
                                http://www.payback.name/#sandlådenivå!
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                                                                Rikskriminalen och Stockholmspolisen i full gång i sandlådan!

Polisgräl på sandlådenivå!
Publicerad 2009-10-01

TV4Nyheterna uppger att bråket mellan Stockholmspolisen och Riskkriminalen har urartat. Enligt flera källor 
har Riskrim medvetet placerat en falsk uppgift hos Stockholmspolisen som dagen efter stod att läsa i 
Expressen. Läckan skall ha gjort företrädare för Rikskrim rasande. 

http://www.payback.name/#sandl%C3%A5deniv%C3%A5
http://www.payback.name/#huvudorganisationen
http://www.bodstromsamhallet.se/2009/10/konstruktiva-forslag-till-regeringen.html


Stockholms Länspolismästare Carin Götblad vill dock inte höra talas om något medvetet sabotage från 
Stockholmspolisen utan säger istället till TV4Nyheterna: "Kan jag inte tänka mig. Det låter fullkomligt  
främmande". 

Och här kommer hon: 

Jag säger som Justitieministern: Håll käft och gör ert jobb! Det man kan fråga sig är onekligen hur dessa 
personer och olika polismyndigheter skulle kunna inordna sig under samma paraply? Det är och förblir som 
med tyngdlöshet - Inget man kan uppnå på jorden! 
Källa: http://nyhetskanalen.se/1.1241705/2009/09/30/rikskrim_gav_polisen_felaktiga_uppgifter 

Relaterade artiklar: http://svt.se/2.22620/1.1709771/ask_hall_kaft_och_gor_ert_jobb?
lid=senasteNytt_675672lid=senasteNytt_675672 
http://nyhetskanalen.se/1.1239037/2009/09/29/ska_halla_kaften_och_gora_sitt_jobb 
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 Apropå Folkpartiets tjallningsförslag

Folkpartiet presenterar sin syn på hur de vill krossa den organiserade brottsligheten!
Publicerad 2009-10-01
Folkpartiets rättspolitiska talesman, Johan Persson presenterar på Newsmill huvuddragen i en Folkpartistisk 
rapport avseende hur partiet vill agera för att krossa den organiserade brottsligheten. 
Av intresse för Paybacks läsare torde vara förslagen att partiet vill omvandla polisen till en nationell myndighet 
inom ramen för ett utvecklat Europol. Vidare, skall de brottsbekämpande myndigheterna än tydligare rikta sina 
insatser mot det ekonomiska utbytet av brott. "Vinster från brott måste spåras, säkras och återföras till  
brottsoffer eller staten". Skärpta regler mot penningtvätt, tillåtelse för polis att använda provokation i större 
utsträckning samt strafflindring för de som hjälper polisen, under parollen: "Det skall löna sig att tala 
sanning".

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/30/folkpartiet-sa-ska-vi-krossa-den-organiserade-brottsligheten 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Allt om MC debatterar Paybackartikel!
Publicerad 2009-10-01

Nättidningsupplagan av Allt om MC för upp Paybacks debattartikel på Newsmill till debatt och ställer frågan 
till sina läsare: "Vad tycker du, ska vi lämna över värdetransporterna åt stenhårda bikergäng? Kommentera  
gärna nedan!"

Källa: http://www.alltommc.se/news.php?id=1550
         http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/lat-mc-klubbarna-ta-over-vardehanteringen

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige
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                                              En seriös tidning kräver en seriös inramning!

Payback nu som pdf-fil!
Publicerad 2009-10-01

Payback lägger nu på begäran av många upp nättidningen som pdf-fil. Detta i avsikt att göra det än lättare att 
taga till sig informationen som tillhandahålls i bikerpolitiska ämnen. Payback kommer med ojämna mellanrum 
att lägga upp nättidningens artiklar mellan olika tidpunkter under arkiv-sidan. Skriv ut ett ex och lägg på 
klubben eller skriv ut och läs som nattlektyr.

Länk: Payback5,14 september-30 september 
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

http://www.payback.name/Payback%205.pdf

